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Kurmenite

Dzīvojamās mājas Rugāju ciemā (Skolas iela) 60. gados.

Pēc Otrā pasaules kara iedzīvotāju sastāvs Rugājos strauji mainījās. Bija 
iznīcināti Rugāju ebreji, kuriem piederošās mājas ar veikaliem veidoja gandrīz 
visu Kurmenes ielu. Kāda daļa iedzīvotāju emigrēja uz ārzemēm un vēl 
daudzus represēja: arestēja vai izsūtīja. Pirmajos pēckara gados Rugājos bija 
daudz iebraucēju no Krievijas. Atsāka darboties Kurmenes krievu skola, kurā 
mācījās pāri par 100 skolēniem, Rugāju 6-klasīgā pamatskola tika pakāpeniski 
paplašināta, līdz 1949. gadā jau bija pirmais vidusskolas izlaidums. Rugāju 
Valsts divgadīgo lauksaimniecības skolu slēdza, tās vietā iekārtoja slimnīcu. 
Savukārt 50. gados  sākās iedzīvotāju aizplūšana uz pilsētām. Samazinājās 
Kurmenes krievu skolēnu skaits, līdz to 1960. gadā pievienoja Rugāju 
vidusskolai. Šajos gados no mazajiem kolhoziem ar centru  Rugājos izveidojās 
padomju saimniecība „Rugāji”. Sākās nepieciešamība pēc dzīvokļiem. Tā 
60.  gados uzcēla pirmās trīsstāvu mājas Skolas ielā 1 un 3. Pirms tam tur 
bija skolēniem  sportlaukums. Pirmā māja skolotājiem, otrā – saimniecībā 
strādājošajiem. 60. gados Kurmenes ielas bruģi noasfaltēja, slēdza dzelzceļa 
līniju, iekārtoja parku. 70. gados aiz parka izveidoja mākslīgo zivjaudzētavu, 
kur arī tagad ir peldvieta. Visstraujākā celtniecība norisinājās 1980. gados. Šajā 
laikā uzbūvēja trīsstāvu mājas Skolas ielā 6 un 8, Līvānu mājas, Liepu ielas 
divstāvu mājas, Rugāju bērnudārzu, kantora un domes ēkas u. c.

Rugāji pēckara gados
Velga Vīcupa

Rugāju novada muzeja vadītāja

Aicinām dalīties ar stāstiem 
par Rugāju ciemu! 

Kurmenes iela Rugāju ciemā 1963. gadā.60. gadu sākums. Kurmenes iela bruģēta, pirms asfaltēšanas.
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Rugāju novada 
domes 2020. gada 
21. maija sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 21. maijā notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, 
Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti 
divdesmit divi lēmumi.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. P. iesniegumu par 
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Rugāju 
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības 
zemes nomas līguma Nr. 231, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0332 – 5,70 ha 
platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt 
zemes nomas maksu 54,00 EUR (bez PVN) par 1 
ha gadā.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
piešķiršanu 

Rugāju novada dome izskatīja Valsts zemes 
dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegumu 
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640090126 – 2,09 ha platībā, un zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 38640100165 – 1,35 ha 
platībā. Rugāju novada dome nolēma:
1. piešķirt  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640090126 2,09 ha platībā – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2. piešķirt  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640100165 1,35 ha platībā – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja I. U. iesniegumu par 
nekustamā īpašuma “Ievas” atsavināšanu. Rugāju 
novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai 
nekustamo īpašumu “Ievas” ar kadastra numuru 
3874 012 0431 – 1,0492 ha kopplatībā, kas atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. Nekustamais īpašums “Lapmeži 2”, kadastra Nr. 
3864 002 0305 – 2,87 ha platībā, sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 
0305, atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, 
pieder Rugāju novada pašvaldībai. Zemes vienība ir 
starpgabals. Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lapmeži 2” ar 
kadastra numuru 3864 002 0305 – 2,87 ha platībā, 
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē

Uz Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā 
esošajiem zemes gabaliem ar kadastra 
apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294 

ir izveidojies apaugums. Šobrīd minētie īpašumi 
nav iznomāti. Ņemot vērā to, ka attiecīgā kustamā 
manta  nav nepieciešama pašvaldības iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai ir lietderīgi kustamo 
mantu atsavināt. Rugāju novada dome nolēma 
atsavināt atklātā mutiskā izsolē kustamo mantu - 
kokmateriālus, kas atrodas uz zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 
0294. Apstiprināt kustamās mantas – kokmateriālu 
sākumcenu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro).

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
 
1. Rugāju novada dome 2020. gada 20. februārī 
nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Upesmaliņa 
2” (kadastra numurs  3874 001 0033, platība - 8,70 
ha). Saskaņā ar SIA “INTERBALTIJA” atzinumu 
un Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 
lēmumu,  nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” 
nosacītā cena ir 24 758,50 euro. Izsoles sākumcena 
ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju novada dome 
nolēma:
1.1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Upesmaliņa 2”, ar kadastra numuru 3874 001 0033 
– 8,70 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā; 
1.2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” 
izsoles sākumcenu 24 758,50 EUR (divdesmit četri 
tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro un 50 
centi).
2. Rugāju novada dome 2020. gada 20. februārī 
nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Zaķīši” 
(kadastra numurs  3874 004 0090, platība - 2,19 
ha). Saskaņā ar SIA “INTERBALTIJA” atzinumu 
un Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 
lēmumu, nekustamā īpašuma “Zaķīši” nosacītā cena 
ir 4 058,50 euro. Izsoles sākumcena ir vienāda ar 
nosacīto cenu. Rugāju novada dome nolēma:
2.1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Zaķīši”, ar kadastra numuru 3874 004 0090 – 2,19  
ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0067– 2,19 ha 
platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā; 
2.2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Zaķīši” izsoles 
sākumcenu 4 058,50 EUR (četri tūkstoši piecdesmit 
astoņi euro un 50 centi).

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
 
1. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 29. aprīļa 
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus 
par Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošā 
nekustamā īpašuma “Dīķmala” ar kadastra numuru 
3864 004 0256 izsoli. Nekustamā īpašuma izsolei 
pieteikumu iesniedza viens pretendents – zemnieku 
saimniecības “Jaunsiliņi” īpašnieks A. K., kurš 
nosolīja nekustamo īpašumu par cenu 1 019,40 euro.
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Dīķmala” ar kadastra numuru 
3864 004 0256 izsoles rezultātus un parakstīt 
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar zemnieku 
saimniecības “Jaunsiliņi” īpašnieku A. K. par 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā 
īpašuma “Dīķmala” ar kadastra numuru 3864 004 
0256– 0,391ha platībā, atsavināšanu. 

2. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 30. aprīļa 
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus 
par Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošā 
nekustamā īpašuma “Klajumi” ar kadastra numuru 
3864 008 0246 izsoli.
Nekustamā īpašuma izsolei pieteikumu iesniedza 
viens pretendents – A. L., kurš nosolīja nekustamo 

īpašumu par cenu 22 593,97 euro. Rugāju novada 
dome nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Klajumi” ar kadastra numuru 3864 008 0246 
izsoles rezultātus un parakstīt nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu ar A. L. par pašvaldības tiesiskajā 
valdījumā esošā nekustamā īpašuma “Klajumi” ar 
kadastra numuru 3864 008 0246 – 11,01 ha platībā, 
atsavināšanu. 

Par zemes nomas tiesību izsoli

Rugāju novada dome nolēma: 
1. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0080 
Rugāju novadā, Rugāju pagastā – 4,3199 ha 
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar 
lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme);
2. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 
Rugāju novadā, Rugāju pagastā – 1,03 ha platībā, 
iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 5,40 ha) 
(zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas 
mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme);
3. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 
Rugāju novadā, Rugāju pagastā – 0,50 ha platībā, 
iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 12,60 ha) 
(zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas 
mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme); 
4. atkārtoti izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0117 
Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā – 3,05 ha 
platībā, iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 4,1 
ha).

Par piekļuves kartiņas maksu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
vidusskolas direktores vēstuli ar lūgumu noteikt 
maksu par skolas durvju kartes atkārtotu izsniegšanu 
tās nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā.
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt maksu 
par skolas durvju kartes atkārtotu izsniegšanu tās 
nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā 3.03 EUR 
(trīs euro un 03 centi) apmērā. Pievienotās vērtības 
nodoklis aprēķināms saskaņā ar Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma VI nodaļā noteikto nodokļa likmi.

Par nolikuma grozījumu apstiprināšanu

Rugāju novada domē tika saņemts 2020. gada 4. 
aprīļa Balvu novada pašvaldības vēstule ar lūgumu 
apstiprināt grozījumus Balvu sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt “Par 
grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas nolikumā”.

Par dzīvojamās telpas īri 

Rugāju novada dome izskatīja V. Š. iesniegumu par 
dzīvojamās platības Liepu ielā 4-18, Skujetnieki, 
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads piešķiršanu.
Rugāju novada dome nolēma izīrēt V. Š. 
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu ar adresi: 
Liepu iela 4-18, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, 
Rugāju novads, nosakot īres maksu 8,16 EUR 
(astoņi euro un 16 centi ) mēnesī.

turpinājums 3.lpp.
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Par ilgtermiņa aizņēmumu 

Rugāju novada dome nolēma:
1. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju 
novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
25258,25 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi simti 
piecdesmit astoņi euro un 25 centi) apmērā projekta 
„Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, 
Baldonēs” ietvaros no Valsts kases uz 3 gadiem ar 
atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu 
likmi; 
2. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju 
novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 88198,57 
EUR (astoņdesmit astoņi tūkstoši viens simts 
deviņdesmit astoņi euro un 57 centi) apmērā projekta 
„Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, 
Kaņepienē” ietvaros no Valsts kases uz 3 gadiem 
ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu 
likmi; 
3. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju 
novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 59455,20 
EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti 
piecdesmit pieci euro un 20 centi) apmērā projekta 
„Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagastā 
un Lazdukalna pagastā” ietvaros no Valsts kases uz 
3 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma 
procentu likmi. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja G. G. iesniegumu par 
nekustamā īpašuma “Siliņi” sadalīšanu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. no nekustamā īpašuma “Siliņi”, ar kadastra 
numuru 3874 013 0014 – 20,4884 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 
013 0014 – 15,80 ha platībā un 3874 013 0015 – 4,40 
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirot nosaukumu “Siliņu mežs”;
2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
013 0014, mainīt zemes lietošanas mērķi no – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;

3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
013 0015, mainīt zemes lietošanas mērķi no – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par uzturēšanās izmaksu segšanu
 
Rugāju novada dome nolēma segt vienai personai 
uzturēšanas izmaksas Balvu novada pašvaldības 
iestādē „Pansionāts „Balvi”” 171.53 EUR (viens 
simts septiņdesmit viens euro un 53 centi) mēnesī no 
Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas „Sociālais dienests”.

Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
noteikumus Nr. 2/2020 „Kārtība, kādā organizējami 
skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras 
brīvlaikā Rugāju novadā”.

Ar domes sēžu lēmumu tekstu var iepazīties 
mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/

Domes sēdes/Lēmumi2020

Informācija sociālajos 
jautājumos
Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim:

Izmaksāti:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 
EUR 87,63;
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām 
un maznodrošinātām ģimenēm (personām)  – EUR 773,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 633,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 1362,14;
Bēru pabalsti – EUR 300,00;
Pārējie pabalsti – EUR 330,00;

Ēdināšanas izdevumi skolēniem – EUR 1827,54.

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2020. gadam – 
EUR 74801,00;
Izlietotie līdzekļi aprīlī – EUR 5313,31;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – EUR 20038,44.

Trūcīgas personas statuss spēkā –  158 personām.
Maznodrošinātas personas statuss spēkā - 118 personām.

Piešķirts:
GMI pabalsts – 1 ģimenei;
Ārstēšanās pabalsts – 12 personām;
Kurināmā pabalsts – 11 personām;
Pabalsts dzīvokļa remontam – 2 personām;
Pabalsts dzīves jubilejā – 3 personām;
Pabalsts bārenim ikmēneša izdevumu segšanai – 3 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 2 personām.

Saņem dāvanas no 
Zemessardzes
Agrita Luža
Rugāju novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai radītu Brīvības svētku sajūtu, 
zemessargi un karavīri devās pie tiem, 
kuriem ik pa laikam vajadzīga palīdzīga 
roka vai atbalsts. Gādājot par savu novadu 
iedzīvotājiem, Zemessardzes 31.kājnieku 
bataljons par pašu ziedojumiem sagatavoja 
dāvaniņas Viļakas, Balvu, Baltinavas, 

Rugāju novada bērniem ar invaliditāti. 
Tās tika nodotas novadu sociālo dienestu 
vadītājiem, lai jau Brīvības svētkos 
dāvaniņas būtu pie bērniem. Rugāju 
novadā sarūpētos pārsteigumus saņēma 
četri bērni, kuriem nepieciešams 
asistenta pakalpojums. Fo
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Par Balvu poliklīnikas 
speciālistiem
No 29. maija ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības 
pakalpojumiem, varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos 
plānveida veselības aprūpes pakalpojumus. Savukārt no 3. jūnija būs atļauts 
sniegt arī visus plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas 
nozīmē, ka būs pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi.
       Lielāko reorganizāciju šajā situāciju piedzīvojuši apvienības ambulatoro 
pieņemšanu speciālisti. Lai nodrošinātu stacionāro un ambulatoro pacientu 

plūsmu nekrustošanos, uz Balvu poliklīnikā, Krasta ielā 1 pārceltas arī 
ķirurga, onkologa, neirologa, alergologa un kardiologa pieņemšanas, kā 
arī fi zikālās medicīnas pakalpojumi un veloergometrija, kas līdz ārkārtas 
situācijas sākumam atradās Balvu slimnīcas ēkā. Tāpat atgādinām, ka 
visi pakalpojumi tiek sniegti TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Lūgums 
pacientiem, kas ierodas uz ambulatoriem izmeklējumiem un konsultācijām, 
ievērot noteiktos epidemioloģiskos pasākumus infekcijas izplatīšanās riska 
mazināšanai. Neievērojot šos nosacījumus, ārstniecības personām ir tiesības 
atteikt izmeklējumus un konsultācijas. Pacientu un darbinieku drošībai, lai 
ievērotu distanci un mazinātu savstarpējo kontaktu iespēju, pacientus aicinām 
uz vizītēm ierasties ne agrāk kā 10 minūtes pirms noteiktās konsultācijas laika, 
kā arī izvērtēt nepieciešamību ņemt līdzi pavadošās personas.
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Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 – 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 1,03 ha platībā, lauksaimniecības zeme ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 – Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 0,5 
ha platībā, lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0080 – 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 4,3199ha platībā un lauksaimniecības zemes 
ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0117  – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 
– 3,05 ha platībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.
Ar nomas tiesību izsoļu noteikumiem var iepazīties Rugāju novada 
pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. Kontaktpersonas: jautājumos par zemes 
vienības nomas noteikumiem - Rugāju novada domes nekustamo īpašumu 
speciāliste Jana Krilova, tālrunis 27803039; jautājumos par izsoles norisi – Līga 
Cepurniece, tālrunis 29342304.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0387 – iznomājamā platība 1,03ha (zemes gabala kopplatība 5,40 
ha).
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9.jūnija plkst. 9.20. 
Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 9.jūnijā plkst. 9:30. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 55,62 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 1,03 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.  

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0528 – iznomājamā platība 0,5 ha (zemes gabala kopplatība 12,6 
ha).
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 var 

iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9.jūnija plkst. 9.50. 
Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 9.jūnijā plkst. 10:00. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 27,00 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 0,5 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.  

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 004 0080 – iznomājamā platība 4,3199 ha.
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0080 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9.jūnija plkst. 10.20. 
Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 9.jūnijā plkst. 10:30. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 54 EUR  par 1 ha bez PVN, jeb 233,27 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 4,3199 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% 
eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai 
nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un 
nekustamā īpašuma nodoklis.

ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0117 – iznomājamā platība 3,05 ha (zemes gabala 
kopplatība 4,1 ha).
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai atkārtotā mutiskā nomas 
tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 010 
0117 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9.jūnija 
plkst. 10.50. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 9.jūnijā plkst. 11:00. 
Atkārtotas nomas tiesību izsoles sākumcena ir 44 EUR  par 1 ha bez PVN, 
jeb 134,20 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 3,05 ha. 
Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 
EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās 
vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā 
valdījumā esošo zemes vienību NOMAS TIESĪBU 
izsoles

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli kustamo mantu – apaugumu (kas atrodas uz zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 (4,5 ha platībā) un 3874 019 0294 
(3,6 ha platībā) Rugāju pagastā, Rugāju novadā 8,10 ha kopplatībā)
Izsoles sākumcena – 1 000,00 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā 
www.rugaji.lv . Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt 
Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 16.jūnija, plkst. 9.30. 
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz 2020. 

gada 16.jūnija, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR Rugāju 
novada domes, Reģistrācijas Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele 
banka”. Konta Nr.LV73PARX0012628470001
Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada 
domes sēžu zālē 2020. gada 16.jūnijā plkst. 10.00.

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Nekustamo īpašumu “Zaķīši” ar kadastra numuru 3874 004 0090 atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3874 004 0067 – 2,19 ha platībā. Izsoles sākumcena – 4 058,50 
EUR.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada 
domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2.jūlija, plkst. 9.30. Visiem pretendentiem, 
kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 2.jūlija, plkst. 9.30 
jāiemaksā reģistrācijas maksa 50,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no 
nekustamā īpašuma cenas, tas ir  405,85 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, 
Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. 
LV73PARX0012628470001. Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju 
novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 2.jūlijā plkst. 10.00.

Nekustamo īpašumu “Upesmaliņa 2” ar kadastra numuru 3874 001 0033 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3874 001 0033 – 8,70 ha platībā. Izsoles sākumcena –24 758,50 
EUR.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada 
domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2.jūlija, plkst. 10.30. Visiem pretendentiem, 
kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 2.jūlija, plkst. 9.30 
jāiemaksā reģistrācijas maksa 50,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no 
nekustamā īpašuma cenas, tas ir  2 475,85 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, 
Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. 
LV73PARX0012628470001. Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju 
novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 2.jūlijā plkst. 11.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304 . 
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Rugāju novada pašvaldība informē
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Iespējamas izmaiņas 
skolēnu nodarbinātības 

pasākumā

Rugāju novada domes 2020.gada 
21.maijā sēdē, ņemot vērā, ka 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) paziņoja, ka šovasar 
skolēnu nodarbinātības pasākumu 
nenodrošinās, tika apstiprināti 
noteikumi, paredzot, ka Rugāju 
novada dome plānotā līdzfi nansējuma 
ietvaros nodrošinās vasaras darbu 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
un Rugāju novada vidusskolas 
skolēniem, kuri sasnieguši 15 gadu 
vecumu. Pieejamo budžeta  līdzekļu 
ietvaros tiek plānots  nodrošināt darba 
vietas 14 skolēniem. Sākotnēji bija 
plānots, iesaistoties NVA programmā, 
nodarbināt 24 skolēnus.
      Šonedēļ, 27.maijā, izskanējis 
Labklājības ministrijas paziņojums, ka 
nodarbinātības pasākumi skolēniem 
tomēr tiks organizēti laika periodā no 
1.jūlija līdz 31.augustam. Tiklīdz būs 
konkrēta informācija, Rugāju novada 
dome sniegs informāciju mājas lapā 
internetā: www.rugaji.lv, un vietnē 
Facebook Rugāju novada lapā. 
Lūgums vecākiem un skolēniem sekot 
līdzi informācijai, kuriem ir aktuāli 
nodarbinātības  pasākumi vasarā.

Izglītojamo 
apbalvošana par 

augstiem  sasniegumiem

Neskatoties uz neskaidro situāciju, kas 
radās marta vidū, izsludinot ārkārtas 
situāciju un ieviešot pārmaiņas 
daudzās jomās, mācību gads ir 
noslēdzies arī pašvaldības izglītības 
iestādēs. Attālinātais mācību process, 
kas balstījās uz skolotāju, skolēnu  un 
vecāku savstarpējo sadarbību, deva 
jaunas zināšanas un pieredzi visiem. 
Arī izglītības iestāžu vadībai un 

Izglītības pārvaldes darbiniekiem bija  
ļoti atbildīgs  darba posms, sekojot 
līdzi visām norādēm no Izglītības 
ministrijas, lai sekmīgi noritētu 
attālinātais mācību process.
     Šī situācija ieviesa izmaiņas arī 
olimpiāžu, konkursu, sacensību un citu 
pasākumu norisē, kurās bija plānojoši 
piedalīties mūsu novada izglītības 
iestāžu skolēni. Neskatoties uz to, 
līdz 2020.gada 12.martam, skolēni ir 
piedalījušies un ieguvuši godalgotas 
vietas gan novada, reģiona, valsts un 
starptautiskā līmeņa pasākumos, kā arī 
mācībās uzrādījuši labas un teicamas 
sekmes.  Rugāju novada dome ik 
gadu, noslēdzoties mācību gadam, 
apbalvo izglītojamos par augstiem 
sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un 
konkursos. Arī  šogad naudas balvas 
neizpaliks, tikai to saņemšana būs 
vairāk individuāla, dienā, kad klases 
audzinātājs aicinās saņemt liecību.
        Cerot, ka septembrī visi skolās 
varēs tikties atkal  klātienē un atkal 
piedalīties olimpiādēs un  dažādos 
konkursos, vēlam saulainu vasaru un 
patīkamu atpūtu piepildītu!

Akreditācijas komisija 
izvērtē  Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas 

darbību

2020.gada 13.maijā, pēc iepriekšējas 
nosūtītās  dokumentācijas izpētes,  
notika pirmā tiešsaistes tikšanās ar 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
akreditācijas ekspertu komisiju, 
attālinātā intervijā tiekoties atsevišķi ar 
izglītības iestādes direktori, direktora 
vietniekiem, dibinātāja/pašvaldības  
pārstāvjiem, pedagogiem, atbalsta 
personālu (psihologs, sociālais 
pedagogs, speciālais pedagogs, 
bibliotekārs), skolas padomi/   
vecākiem, izglītojamajiem.
       Nākošā darba daļa būs  
akreditācijas komisijas klātienes 
vizīte jaunajā mācību gadā 20.-25. 

septembrī (mācību stundu vērošana, 
fokusgrupu diskusija un situāciju 
analīzes, izglītības iestādes apskate 
kopā ar direktoru, izglītojamajiem, 
direktora vietnieku saimnieciski 
administratīvajā darbā), paredzot, 
ka līdz 30.novembrim tiks iesniegts 
akreditācijas ekspertu komisijas 
ziņojums.
      Izglītības iestādes akreditācijas 
komisijā darbojas Rīgas Juglas 
vidusskolas direktora vietniece 
izglītības jomā Iveta Dziedātāja, 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
vecākā eksperte Agija Reča – Danga, 
Ķekavas vidusskola direktora 
vietniece izglītības jomā Ginta Zuša.
      No dibinātāja puses jeb 
pašvaldības intervijā piedalījās domes 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine, 
pašvaldības izpilddirektore Daina 
Tutiņa un Izglītības pārvaldes 
vadītāja Biruta Berkolde, atbildot uz  
jautājumiem par izglītības iestādes 
vietu un lomu šajā apdzīvotajā vietā,  
cik efektīva ir izglītības iestādes 
darbība, pēc kādiem kritērijiem 
vērtējam izglītības iestādes darbības 
efektivitāti un pēc kādiem kvalitāti.

Par dūmu detektoru 
uzstādīšanu

Jau pagājis gandrīz pusgads, kopš 
noteiktā datuma, kad bija jāuzstāda 
dūmu detektori.  No 2020. gada 1. 
janvāra visās mājās un dzīvokļos, 
kā arī publiskajos objektos, kuros 
paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 
10 cilvēkiem, ir jāuzstāda dūmu 
detektori. Autonomais dūmu detektors 
ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem un tā 
darbību nodrošina baterija.
      Ugunsdrošības noteikumu 119.
punkts paredz, ka: „Viendzīvokļa 
objektu, daudzdzīvokļu objekta 
dzīvokli, un publisku objektu, kurā 
paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 
cilvēkiem, nodrošina ar autonomu 
ugunsgrēka detektoru, kas reaģē 

uz dūmiem. Autonomu ugunsgrēka 
detektoru var aizstāt ar automātisko 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu.”
          Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki 
stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams 
katrā stāvā, jo noteikumu 120.pants 
nosaka, ka: “Viendzīvokļa objekta un 
daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā 
stāvā izvieto vismaz vienu autonomo 
ugunsgrēka detektoru. Autonomo 
ugunsgrēka detektoru uzstāda un 
uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja 
prasības”.
   Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) norāda, ka 
dzīvoklī jāuzstāda vismaz viens 
dūmu detektors, bet privātmājā tas 
jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektors 
jāizvieto pie griestiem telpās, kurās 
pārsvarā guļ vai uzturas mājokļa 
iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka 
detektori darbojas ar baterijām, tādēļ 
nepieciešams laikus nomainīt bateriju 
(par to atgādinās arī pats detektors, 
raidot īsus skaņas signālus), kā arī ik 
pa laikam ar kontroles pogu pārbaudīt 
detektora darbspēju. Iegādājoties 
dūmu detektoru, jāpārbauda, vai uz 
tā ir izvietots CE marķējumam un 
informācija par atbilstību Eiropas 
standartam EN 14604.
      Atbilstoši VUGD publiski 
sniegtajai informācijai jaunās 
prasības nav izstrādātas ar mērķi 
sodīt cilvēkus. Proti, nodrošināt 
visus mājokļus ar dūmu detektoriem 
(un viendzīvokļa objektus – vēl 
papildus ar ugunsdzēsības aparātiem) 
ir ugunsdrošības pasākums, kura 
ievērošana palīdzēs izvairīties no 
ugunsnelaimes vai mazinās tās 
ietekmi.
       Rugāju novada dome aicina 
arī pašvaldības dzīvokļu īrniekus, 
rūpējoties par mājokļa saglabāšanu 
un  aizsardzību,  nodrošināt 
dūmu detektoru uzstādīšanu. 
Īrnieks, parakstot īres līgumu ir 
apņēmies ievērot dzīvojamo telpu 
lietošanas noteikumus, sanitārās 
un ugunsdrošības normas un mājas 
iekšējās kārtības noteikumus. 

Pārtikas paku 
piegāde

2020.gada 30.aprīlī un 28.maijā 
tika piegādātas pārtikas pakas – kā 
papildus atbalsts Rugāju novada 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušo 1.-9. klašu izglītojamo 
ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, 
maznodrošinātām vai daudzbērnu 
ģimenēm, neatkarīgi no minēto 
izglītojamo izglītības ieguves 

formas un vietas, ievērojot Izglītības 
ministrijas nosacījumus. Pakas saņēma 
76 izglītojamie. Izvērtējot ieteikumus 
pakas tika komplektētas, ietverot 
pārtikas produktus no graudaugiem 
(milti, makaroni, auzu pārslas), piena 
produktiem (siers, jogurts), gaļas 
izstrādājumiem, augļiem (āboliem), 
dārzeņiem (gurķiem), sausās brokastis, 
cepumus, sulu  u.c.
         Jūnijā vecākiem arī tiks pārskaitītas 
ēdināšanas izmaksas 1,00 eiro apmērā 
par maija mēneša mācību dienām. 
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Noslēgumam tuvojas būvdarbi 
objektā “Rosība”
Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstība 
Austrumu pierobežā”, atbilstoši tā 
mērķim, paredz degradēto teritoriju 
samazināšanu Balvu, Viļakas, 
Rugāju un Baltinavas novados, kur, 
saskaņā ar pašvaldību attīstības 
programmām, tiks revitalizētas 
konkrētas degradētās teritorijas, 
izbūvējot tajās jaunas industriālās 
zonas un funkcionālos savienojumus. 
      Rugāju  novada domes nekustamajā 
īpašumā tiek realizēts uzņēmējdarbības 
attīstības projekts, atjaunojot degradētās 
teritorijas un sakārtojot pašvaldības ceļu 
posmus. Projekta atbalsta mērķa grupa 

ir uzņēmēji, komersanti, saimnieciskās 
darbības veicēji un iedzīvotāji. Rugāju 
ciemā atjaunos Skolas un Dzelzceļa ielu 
posmus, ierīkojot jaunu asfaltbetona 
segumu, kopumā 0,761 km garumā, 
atjaunos nobrauktuves un sakārtos 
ūdens novadīšanas sistēmu. Taču 
darbi  strauji  tovojas nobeigumam 
Rugāju novada, Lazdukalna pagastā, 
kur projekta ietvaros tiek pārbūvēts 
pašvaldības ceļš “Benislava - Blāzma” 
0,624 km garumā, atjaunojot un 
ierīkojot jaunu asfaltbetona segumu. 
Tāpat tiek izbūvēts laukums īpašumā 
“Rosība”, ierīkojot jaunu asfaltbetona 
segumu. Izbūvētais laukums tiks 
apgaismots un uzņēmējam būs iespēja 
izmantot elektrības pieslēgumu. 

2019. gadā Rugāju novada 
Saimnieciskās nodaļas darbinieki 
uzsāka teritorijas attīrīšanas un 
sakopšanas darbus Skolas ielas 
5, Rugājos, pieguļošajā teritorijā. 
Darbu rezultātā tika nojaukti 
sabrukušie šķūņi, teritorija attīrīta 
no krūmiem un atkritumiem. 
         Sakopšanas darbi šogad ir 
uzsākti un turpinās arī Rugāju ciema 
ūdenstorņa pieguļošajā teritorijā. 
Darbu rezultātā tiek izgriezti krūmi, 

savākti sadzīves atkritumi, attīrtītajā 
teritorijā tiks izcelti celmi un planēta 
teritorija, lai to varētu pļaut, kā arī 
tiks izrakts novadgrāvis. Rugāju 
novada dome izsaka pateicību 
Saimnieciskās nodaļas darbiniekiem, 
kā arī mazdārziņu īpašniekiem, 
kuri ar savu darbu palīdzējuši 
minētās teritorijas padarīt vizuāli 
pievilcīgākas un vieglāk kopjamas. 
Tāpat aicinām novērtēt jau paveiktos 
darbus un uzturēt teritoriju kārtībā. 

Rugāju ciemā tiek veikti 
apkārtnes labiekārtošanas 
darbi
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Laukums un ceļa posms tiek sagatavots asfaltbetona seguma ieklāšanai 
(2020. gada marts).
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Darbi objektā tuvojas noslēgumam (2020. gada maijs).

Agrita Luža
Rugāju novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sakārtotā teritorija Skolas ielas 5, Rugājos, pieguļošajā teritorijā.

Norit sakopšanas darbi Rugāju ciema ūdenstorņa pieguļošajā teritorijā.
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Benislavā tiks izveidots 
dienas aprūpes centrs

Agrita Luža
Rugāju novada domes Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Rugāju novada dome 2019.gada 
1.augustā ir noslēgusi vienošanos 
ar Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru (CFLA), darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifi skā 
atbalsta mērķa “Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai”, par Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Rugāju novadā” 
īstenošanu.  
           Projekta  mērķis  ir  attīstīt  
sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūru 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
izveidojot dienas aprūpes centru. 
Izbūvējot centru, tiks izveidoti 
dienas aprūpes centra pakalpojumi 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem 8 vietām un bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem 8 
vietām.

Mazajiem uzņēmumiem 
laukos pieejams īpašs ALTUM 
aizdevums 
Nereti uzņēmējiem ir grūtības 
saņemt aizdevumu bankās, jo 
nepieciešamais aizdevuma apjoms 
ir par mazu vai, uzsākot jaunu 
biznesu, nav nedz kredītvēstures, 
nedz fi nanšu plūsmas. ALTUM 
mazo aizdevumu uzņēmējiem lauku 
teritorijās jau izmanto visdažādāko 
nozaru uzņēmēji visā Latvijā. Arī 
šobrīd, Covid-19 vīrusa izplatības 
laikā, šī ALTUM programma noder 
daudziem uzņēmējiem reģionos.
     “Šis ir ļoti vienkāršs atbalsta 
mehānisms dažādu nozaru maziem un 
vidējiem uzņēmējiem, kas strādā ārpus 
lielajām pilsētām, lauku teritorijās. 
Programmas mērķis ir palīdzēt 
situācijās, kad komercbankas nav 
gatavas fi nansēt klientus, kam var būt 
ļoti dažādi iemesli – uzņēmums tikko 
sācis darboties un tam nav kredītvēstures 
vai uzņēmums vēlas palielināt apjomus, 
bet trūkst nodrošinājuma aizdevumam. 
Visbiežāk tas skar dzīvesstila 
uzņēmumus un mazās saimniecības, 
sākot no tradicionālās lauksaimniecības 
līdz pat dažādu pakalpojumu sniegšanai, 
piemēram, ēdināšana, skaistumkopšana 
u.c. Aizdevumu izsniedzam un 
aicinām pieteikties arī uzņēmīgos, 
kuriem ir biznesa ideja un plāns, taču 
pietrūkst fi nansējuma,” stāsta ALTUM 
Programmu attīstības departamenta 
vadītājas vietnieks Gatis Sniedziņš, 
atgādinot, ka pieejamas arī visas pārējās 
ALTUM īstenotās programmas. Lauku 
uzņēmēji norāda, ka nereti grūtības 
sagādā tas, ka bankas aizdevumu 
vieglāk ir saņemt tad, ja tas ir lielāka 
apjoma, nekā nepieciešams, sniedzot 
pretim nodrošinājumu. Savukārt 
dažkārt tieši tajā brīdī nepieciešamās, 
lai arī salīdzinoši nelielās summas, 
saimniecībai pašai sakrāt ir grūti. 
Līdzekļi īpaši nepieciešami jaunas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, kad ir ļoti 
daudz dažādas vajadzības. Piemēram, 
ražošanas telpu iekārtošana, aprīkojuma 
iegāde – viss maksā naudu, sākot 
no datora un beidzot ar aizsardzības 
līdzekļiem, sākot no friziera krēsla un 
beidzot ar cementa maisītāju. Neesot 
kredītvēsturei un naudas plūsmai, 
ko uzrādīt, banku fi nansējums nav 
pieejams. Savukārt ALTUM atbalsts 
nereti ļauj uzņēmumam sasniegt 
pietiekamu apgrozījuma līmeni, lai 
jau to gada pārskats būtu pievilcīgs arī 
bankām, līdz ar to – paplašinās iespējas 
iegūt nepieciešamo fi nansējumu arī 
turpmākai attīstībai.
    Kā stāsta ķiploku audzētājs Jānis 
Veide no Vecumnieku novada, kurš 
savu saimniecisko darbību reģistrējis 
2015. gadā, biznesa sākums pirms 
pieciem gadiem bijis smags. Šobrīd 
saimniecībā jau ir zemes apstrādes 
un ražas novākšanas tehnika, kā arī 

visi procesi pietiekami automatizēti. 
Pēdējā sezonā ķiploki iestādīti jau 3,72 
hektāros zemes. Lai to īstenotu, bija 
nepieciešams aizņemties naudu, bet 
uzņēmums bankām nebija interesants 
– naudas plūsma nepietiekama, zemes, 
ko varētu ieķīlāt, lai paņemtu kredītu, 
arī nebija. Tādēļ atbalstu viņš meklēja 
ALTUM, un līdz šim brīdim ALTUM 
atbalstu uzņēmuma attīstībai izmantojis 
jau divreiz.
         Stoļerovas pagasta bioloģiskās 
zemnieku saimniecības “Madalesija” 
īpašniekam Jurim Gardam, kurš 
nodarbojas ar piena lopkopību, un 
kura ganāmpulks ar 20 liellopiem 
apsaimnieko aptuveni 46 ha lielu 
platību, bija nepieciešams neliels 
aizdevums augsnes apstrādes disku 
iegādei. Un šādā brīdī uzņēmums 
nonāk sprukās – dažus tūkstošus eiro, 
bez nodrošinājuma dabūt nevar. Tādēļ 
viņš vērsies pie ALTUM, ar kuru 
sadarbojas jau aptuveni sešus gadus, 
lai iegūtu nepieciešamo atbalstu tālākai 
saimniecības izaugsmei.
       Madonas novada uzņēmums 
“Timber Art” ir piemērs, kā, saņemot 
nepieciešamo atbalstu, uzņēmums var 
piedzīvot strauju izaugsmi – tas gada 
laikā ir strauji uzsācis ražošanu, iekarojis 
tirgu un veiksmīgi eksportē savu 
ražojumu ārpus Latvijas. Uzņēmums 
ražo mucu pirtis un, lai saņemtu daļu no 
nepieciešamā fi nansējuma, startēja arī 
ALTUM programmā “Mazie aizdevumi 
lauku teritorijām”. Pateicoties šim 
fi nansējumam, tika nopirktas ražošanas 
iekārtas un jau pērnās vasaras sākumā 
uzņēmums sāka ražot pirmās termokoka 
pirts mucas. Šobrīd aizņēmuma lielākā 
daļa jau ir atdota un atlikuši maksājumi 
pāris simtu eiro apmērā mēnesī, 
kas uzņēmumam esot ļoti minimāls 
maksājums.

Par ALTUM programmu “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijās”

ALTUM Mazo aizdevumu lauku 
teritorijās līdz 25 000 eiro var saņemt 
bez papildu nodrošinājuma, tikai ar 
privāto galvojumu. Nav vajadzīgs 
ieķīlāt nekustamo īpašumu, vai kā 
nodrošinājumu izmantot jauni iegādāto 
tehniku. Tieši tādēļ lielākā daļa 
sadarbības partneru izvēlas mazākus 
aizdevumus bez nodrošinājuma, jo 
citur viņiem šādas iespējas neviens 
nepiedāvā. Savukārt aizdevumam 
virs 25 000 eiro nodrošinājums ir 
uzņēmuma manta, t.sk. aizdevuma 
ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par 
papildu nodrošinājumu var kalpot cits 
īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi. 
Vairāk informācijas par programmu var 
iegūt ALTUM mājaslapā.

Informācija: www.altum.lv

Lonija Melnace
Rugāju novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja 

Pēc būvniecības iepirkumu 
procedūras izvērtēšanas Rugāju 
novada dome ir noslēgusi 
līgumus ar SIA “Ambergold” par 
būvniecības darbu veikšanu četros 
projektos. 
      Tie būs - “Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju atjaunošana Baldonēs”, 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvju 
atjaunošana Rugājos”, “Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana 
Kaņepienē”, “Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana 
Rugāju pagastā un Lazdukalna 
pagastā”. Lauku atbalsta dienests ir 

akceptējis būvniecības iepirkuma 
rezultātus, kā rezultātā var uzsākties 
būvdarbi. Šobrīd notiek dokumentu 
saskaņošana būvvaldē. Būvniecības 
fi rma SIA “Ambergold” sazināsies ar 
katru zemes īpašnieku par būvdarbu 
uzsākšanu. Būvdarbus paredzēts 
veikt līdz šā gada 30. septembrim.
    Būvdarbos paredzēts novākt 
apaugumu, atcelmot trasi, pārtīrīt 
pašvaldības nozīmes koplietošanas 
grāvjus, atjaunot caurtekas, atjaunot 
caurtekām gala sienas, atjaunot 
kājnieku laipu, atjaunot drenu sistēmu 
iztekas, ierīkot virszemes noteces, 
veikt sedimentācijas baseina izbūvi. 
Atjaunojot meliorācijas sistēmu, tiks 
uzlabota infrastruktūra, kas attiecas 
un lauksaimniecības attīstību un 
meža ražības paaugstināšanu, kā 
arī tiks novērsti pavasara palu un 
avārijas risku draudi autoceļiem un 
pieguļošajām platībām. 

Uzsāksies pašvaldības 
meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju atjaunošanas 
būvdarbi
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2020. gadā tiešo maksājumu vienotā iesnieguma termiņš ir 
pagarināts līdz 15. jūnijam
Informācija:www.lad.gov.lv

Otrdien, 28. aprīlī, valdība pēc Zemkopības 
ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus 
Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos 
Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 
lauksaimniekiem” pagarinot vienotā iesnieguma 
iesniegšanas termiņu no 22. maija uz 15. jūniju.
          Ņemot   vērā   valstī   izsludināto  ārkārtējo 
situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusu izplatību un 
esošos ierobežojumus, šogad ir pagarināts vienotā 
iesnieguma iesniegšanas termiņš no 22. maija uz 15. 
jūniju un attiecīgi arī vienotā iesnieguma grozījumu 
termiņš ir pagarināts no 15. jūnija līdz 30. jūnijam.
     Vienotā iesnieguma termiņš pagarināts, jo 
lauksaimniekiem šobrīd nav iespējams saņemt 

klātienes konsultācijas, aizpildot vienoto iesniegumu. 
Šogad Lauku atbalsta (LAD) darbinieki sazinās 
ar tiem lauksaimniekiem, kuriem iepriekšējā gadā 
bija nepieciešama palīdzība aizpildīt iesniegumus. 
Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, 
pamatojoties uz 2019. gada atbalsta iesnieguma 
datiem un lauksaimnieka pa tālruni sniegto 
informāciju par izmaiņām tajos. LAD darbinieki ar 
lauksaimnieku pārrunā aizpildītā vienotā iesnieguma 
saturu, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto 
platību, deklarētos kultūraugus un to platības, 
pieteiktos atbalsta veidus. Lauksaimnieku pa tālruni 
izteiktais mutvārdu iesniegums ir pamats vienotā 
iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar lauksaimnieku 

tiek ierakstīta un kalpo kā apliecinājums datu 
pareizībai. Grozījumi arī paredz iespēju LAD 
nepieciešamības gadījumā šogad pieprasīt no 
lauksaimnieka lauka fotogrāfi ju, lai pārliecinātos 
par attiecīgās platības atbilstību atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem. Tā kā ir jāievēro sociālā 
distancēšanās, var veidoties situācijas, kad LAD 
nevarēs veikt pārbaudes uz vietas saimniecībā un 
lauka fotogrāfi jas varētu tikt pieprasītas gadījumos, 
ja izvērtējot visus pieejamos tālizpētes materiālus, 
nebūs iespējams pārliecināties par attiecīgās platības 
atbilstību maksājuma saņemšanas nosacījumiem. 
Papildus atgādinām, ka lauksaimnieki ar LAD 
var konsultēties, zvanot pa tālruni 67095000.

Nr.
p.k.

Pieturu kods Pieturvieta Attālums no 
maršruta 
sākuma (km)

Attālums 
līdz nākošai 
pieturai (km)

Braukšanas laiks 
līdz nākošai 
pieturai (min)

Pienāk Atiet

1 6572 Gulbenes AO 11 14 16:15
2 7026 Stāmerienas pagrieziens 11 6,7 8 16:29
3 1187 Litene 17,7 5,9 7 16:37
4 6790 Sita 23,6 7,1 8 16:44
5 6793 Kubuli 30,7 5 8 16:52
6 7028 Balvu AO 35,7 5,4 7 17:00 17:10
7 6807 Naudaskalns 41,1 12,7 12 17:17
8 6813 Rugāji 53,8 6,2 7 17:29
9 6836 Kapūne 60 4,7 5 17:36

10 6833 Rūbāni 64,7 8,2 9 17:41
11 6829 Bērzpils 72,9 3,4 4 17:50
12 6827 Iča 76,3 4,5 5 17:54
13 5294 Darvaskalns 80,8 7,6 8 17:59
14 7379  Gaigalavas stacija 88,4 7,8 8 18:07
15 5287 Dricāni 96,2 8 9 18:15
16 5282 Audriņi 104,2 12,1 16 18:24
17 6683 Rēzeknes AO 116,3 6,3 7 18:40 18:50
18 5265 Ozolaine 122,6 5,6 5 18:57
19 5267 Pūpoli 128,2 5,7 6 19:02
20 5269 Vertukšne 133,9 3 4 19:08
21 5271 Malta 136,9 10,2 9 19:12
22 5274 Krāce 147,1 5,7 6 19:21
23 5275 Rušenica 152,8 9,7 10 19:27
24 4584 Aglonas pagrieziens 162,5 5,4 5 19:37
25 4586 Ārdava 167,9 10,1 9 19:42
26 2220 Špoģi 178 27,9 29 19:51
27 6554 Daugavpils AO 205,9 0 20:20

Par izmaiņām maršrutā Nr.7979 Daugavpils - Gulbene
Latgales plānošanas reģions informē, ka ir VSIA 
“Autotransporta direkcija” (turpmāk Direkcija) 
ir apstiprinājusi ierosinātos grozījumus maršrutā 
Nr.7979 Daugavpils-Gulbene.
     Starppilsētu nozīmes maršrutā Nr. 7979 
“Daugavpils-Gulbene” tiks slēgts reiss Nr. 02 plkst. 

16:40 no Gulbenes AO, vietā atklājot reisu Nr. 04 
plkst. 16:15 no Gulbenes AO ar izpildi pirmdienās, 
piektdienās, sestdienās un svētdienās. Izmaiņas 
veiktas, lai pasažieri varētu Balvos paspēt pārsēsties 
uz vietējās nozīmes maršrutiem Nr. 6488 “Balvi-
Tilža-Vectilža” un Nr. 6455 “Balvi-Viļaka-Rekova”.

        Vienlaikus   ar   šīm   izmaiņām   paātrināts 
braukšanas laiks posmā no Balviem līdz Daugavpilij, 
kā rezultātā Daugavpils AO autobuss pienāks plkst. 
20:20 (līdz šim plkst. 20:40).
IZMAIŅAS  STĀJAS  SPĒKĀ  AR  2020. GADA 
1. JŪNIJU.

Reisa izpildes dienas 1 - - - 5 6 7 
Reisa garums (km) 205,9
Reisa izpildes laiks (st.,min) 4 st, 5 min

Autobusu kustības saraksts reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā Nr.7979 Daugavpils-Gulbene

Braukšanas ilgums reisā (st.,min) 3 st, 45 min
Reisa satiksmes ātrums (km/h) 50,40
Reisa vidējais tehniskais ātrums (km/h) 54,90
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Mīļais Dieviņ, tu jau labāk redzi, 
kādu mūžu, kuram pūrā dot...
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Rugāju novada Lazdukalna pagasta 
iedzīvotāja STEFĀNIJA MASA šogad svin 
jau simto savas dzīves pavasari. 100 gadu garš, 
bagātīgs, skaists mūžs ir patiešām vērtīga 
dāvana, ko cilvēks var saņemt. Iespējams, ka 
spēcīgākais atbalsta punkts katram cilvēkam 
ir sekošana savai sirdij, sperot katru soli 
dzīves ceļā. Nav šaubu, ka Stefānijas kundze 
ir dzīvesgudrs, sirdssilts, saprotošs, mīļš un 
labākais atbalsts saviem mīļajiem. Nu jau 
piecas paaudzes ir pateicīgas un lepnas, par 
to, ka viņiem ir tik dziļas saknes, pie kurām 
atgriezties, parunāties, dalīties atmiņās un gūt 
spēku ikdienai.
      Stefānija Masa dzimusi un augusi Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta Pilsniekos. Vecāku 
ģimenē bija astoņi bērni – trīs brāļi un piecas 
māsas. Bērnība nebija viegla, vajadzēja iet ganu 
gaitās. Agri zaudēja māti, līdz ar to uzņēmusies 
rūpes par jaunākajām māsām. Nodibinoties 
kolhozam, sāka strādāt fermā par slaucēju, 
vēlāk turpināja darbu lauku brigādē. Nodibināja 
ģimeni un uzaudzināja divus bērnus. Dzīvē 
ir bijuši gan saviļņojoši brīži, gan arī skumji 
notikumi - agri zaudējusi vīru un dēlu. Taču, kā 
atzīst pati jubilāre, tad grūtības dzīvē vienmēr ir 
palīdzējusi pārvarēt ģimene. Stefānija ir augusi 
ļoti ticīgā ģimenē, dziedājusi korī. Arī mazmeitai 
Sanitai mīļā vecmamma asociējās ar lielo Dieva 
mīlestību un ticību. Mazmeita Līga, savukārt, 
atceras, ka ik katrus Līgo svētkus no vecmammas 
saņēmusi jasmīnziedu un liepziedu vainadziņu. 

Stefānija Masa par sevi saka, ka aizvien ir dzīvespriecīga. 
Jautāta par to vai nodzīvot tik garu un bagātīgu mūžu ir 
liktenis vai ir kāda īpaša “recepte” dzīvei, jubilāre pastāstīja, 
ka viņas  īpašā recepte ilgai dzīvei ir katru rītu sākt ar biezpienu 
un kafi ju ar trīs karotītēm cukura. Stefānijas kundze var 
lepoties ar patiešām bagātīgu paaudžu turpinājumu - četriem 
mazbērniem,   septiņiem mazmazbērniem un nu jau arī ar 
mazmazmazmeitiņu. 

“Ciešās ģimeniskās un radu saites ir tas, ko svētkos 
un arī grūtos brīžos novērtējam visvairāk. Tas ir 
mūsu mantojums un spēks, ko apzināmies un 
sargājam,” tā saka Stefānijas mazbērni. Jautāti 
par to, kas, viņuprāt, tiek visspilgtāk pārnests no 
paaudzes uz paaudzi, tiek atzīts, ka tā noteikti ir 
ticība. 

Anita Gavare
Lūgšana 100 gados

Mīļais Dieviņ, ja tu grieztu
Simtu  gadus atpakaļ,

Vai es priecātos, vai ciestu,
Zinātu kā labi dzīvot var?

Vai es savas sapņu kurpes 
Uzautu un ietu tad

Zaļās dzīves pļavās bradāt, 
Vienmēr sevī labās dienas krāt?

Vai es prastu tikai prieku gādāt
Un par bēdām gauži neraudāt?

Mīļais Dieviņ, tu jau labāk redzi,
Kādu mūžu, kuram  pūrā dot.
Ja līdz šim tu mani uzklausīji, 

Neko citu vairāk nevēlos.

Redzēt to, kā mani bērni dzīvo, 
Dzirdēt to, kā putnu  dziesmas skan,

Sajust, miers kā manā sirdī mājo,
Dāvā, Dieviņ,  iespēju šo man. 

Un tiem gadiem, kurus nodzīvoju, 
Pieliec kādu artavu vēl klāt:

Dienas, kurās varu tevi godāt, 
Dienas, kad ar mīļiem parunāt.

Stefānijas Masas mīļākie ziedi ir krizantēmas 
un 100 gadu jubilejā viņa saņēma pārsteigumu 
no mazbērniem - 100 krizantēmas! Tāpat īpašs 
brīdis Stefānijai bijis, saņemot apsveikumu 100 
gadu jubilejā no Latvijas valsts prezidenta. 

Jubilāre ir priecīga un pateicīga par sirsnīgajiem 
apsveikumiem dzimšanas dienā gan no tuvajiem 
cilvēkiem, gan radiem, draugiem un kaimiņiem. 
Jubilejā sveikt Stefānijas kundzi bija ieradusies 
arī Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine un sociālā darbiniece Anita Gavare, 
kura jubilārei veltījusi īpašu dzejoli. 
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Liepu iela 80 gados, uzceltas divstāvu mājas.Pasts un kantoris 80. gadu sākumā. 

Bērnudārza celtniecība. 

Rugāju klubs 70. gados, no tā iznāk Pilngadības svētku gājiens. Rugāju ambulance 80. gados, aiz tās - Sadzīves pakalpojumu ēka. 

Rugāju centrs 70. gadu beigās. 80. gadi.

80. gadi, Kurmenes iela 36.Tajā laikā tur atradās Mazā skola. 
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Rugāji 70. gadu beigās. 
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“ApGLEZNO un noBILDĒ arī 
Tu savu pastkastīti!”
Informācija: Latvijas pašvaldību savienība

Šajā visiem tik sarežģītajā, 
trauksmes un pārdomu pilnajā 
laikā “BILŽU BIROJS” aicina 
saglabāt možu garu, nedaudz 
“izkrāsot” savu ikdienu, piedaloties 
akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ 
arī Tu savu pastkastīti!” un kļūstot 
par mūzikas un mākslas festivāla 
“BILDES 2020” neklātienes 
dalībnieku.
         Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk 
par saziņas avotu izmanto internetu 
un sociālos tīklus, bet nekas nevar būt 
personiskāks par pastkastītē saņemtu, 
ar roku rakstītu vēstuli vai atklātni, 
ko uz mājām atgādājis pastnieks. 
Pastkastīti ik dienu uzlūkojam, 
arī gaidot savus iecienītos preses 
izdevumus. Varētu teikt, ka pastkastīte 
ir mājvieta ziņām, pārsteigumiem, 
labām domām, vēlējumiem un 
sapņiem.
   Tāpēc palūkosimies, kādas ir 
mūsu pastkastītes – vai tās eņģes, 
krampīšus vēl nav pamatīgi saēdis 
laika zobs? Varbūt pašā pastkastītē 
jau kādu laiku iemājojusi rūsa? Vai 
daudzu gadu lietus un sniegi nav 
līdz nepazīšanai pārvērtuši vectēva 
darināto koka pastkastīti? Iespējams, 
ceļmalas pastkastīte klusi skumst 
pēc svaigas krāsas kārtas un nelielas 
pielabošanas… bet tikko veikalā 
pirktā, jaunā pastkastīte priecātos par 
nelielu, bet īpašu akcentu. Paliekot 
mājās un sakopjot savas mājas 
un dārzus, ņemsim rokās ne tikai 
grābekļus un lāpstas, bet arī otas un 
krāsu bundžas un radoši atjaunosim un 
mākslinieciskosim savas pastkastītes! 
Sarīkosim pavasara talku un mākslas 
dienas savā pagalmā! Atjaunosim 
novecojušās vai darināsim jaunas, 
funkcionālas pastkastītes no mājās 
pieejamiem materiāliem! Akcijas 
ietvaros privāto pastkastīšu īpašnieki 
kopā ar bērniem un citiem ģimenes 
locekļiem tiek aicināti radoši izdaiļot 

savas piemājas pastkastītes, padarīt 
tās krāsainas un īpašas, lai atjaunotā 
pastkastīte kļūtu par mājas vizītkarti 
un arī par oriģinālu vides objektu.
      Apgleznot   savas  pastkastītes 
aicinātas arī novadu pašvaldības, 
pagastu pārvaldes, pilsētu domes 
un apkaimju biedrības, mācību 
iestādes, bibliotēkas un nevalstiskās 
organizācijas. Ideju par pastkastīšu 
mākslinieciskošanu, domājot par 
vēstuļu sūtīšanas un saņemšanas 
burvību, festivāla “BILDES” 
dalībnieki (mūziķi, mākslinieki, 
fotogrāfi , žurnālisti u.c., kā arī viņu 
bērni) īstenoja pērn, kad piešķīra 
tām jaunu, neierastu veidolu. Akcijas 
izaicinājums Jums – dariet kā mēs, 
dariet labāk par mums!
    Pastkastītes mākslinieciskošanai 

var izmantot jebkādus materiālus un 
tehnisko izpildījumu – gleznošanu, 
kalšanu, kokgrebumu veidošanu, 
šūšanu, klūgu pīšanu, kolāžu 
veidošanu, ploterēšanu, datorsalikumu 
izmantošanu vai pat pavisam jaunu 
īpašu autortehniku. Lai sagatavotu 
ilgnoturīgus darbus, jāatceras, ka 
ikdienā pastkastīte būs pakļauta 
laikapstākļu ietekmei, tāpēc ieteicams 
izvēlēties āra darbiem piemērotas un 
noturīgas krāsas un materiālus. Lai 
piedalītos akcijā, mākslinieciskojuma 

autors vai tā pārstāvis ar īpašnieka 
piekrišanu pastkastīti nofotografē 
labā kvalitātē (divas fotogrāfi jas – 
viena tuvplānā, otra – reālajā vidē) 
un līdz 2020. gada 10. septembrim 
nosūta uz e-pastu pastkastites@
bildes.lv, vēstulē norādot darba 
autora/-u vārdu, uzvārdu, vecumu, 
pilnu pastkastītes atrašanās vietas 
adresi, darba nosaukumu un īsu stāstu 
par pastkastītes mākslinieciskošanas 
ideju. Papildus aicinām iesūtīt 
arī fotogrāfi jas ar pastkastītēm 
pirms mākslinieciskošanas, kā 
arī autoru pašportretus kopā ar 
mākslinieciskojumu.
     Mākslas darbu autori aicināti 
publicēt savas apgleznotās 
pastkastītes un to tapšanas gaitu foto 
un video formātā sociālajos tīklos 
Facebook, Instagram, Draugiem.lv 
izmantojot tēmturus #Pastkastites un 
#paliecmājās un pievienojot/ietagojot 
@FestivalsBildes, lai “BILŽU 
BIROJS” varētu sekot līdzi un dalīties 
ar šiem ierakstiem savos sociālajos 
tīklos.
           Akcijas laikā un pēc tās noslēguma 
“BILŽU BIROJS” apkopos iesūtīto 
darbu fotogrāfi jas. Interesantākie darbi 
tiks publicēti festivāla “BILDES” 
virtuālajā galerijā mājaslapā www.
bildes.lv un festivāla sociālajos tīklos.

     
     Festivāla “BILDES” mākslinieku 
žūrija izvērtēs iesūtītos darbus. 
Interesantāko iesūtīto darbu autori 
uz vēstulē norādīto pastkastītes 
atrašanās vietas adresi saņems 
“BILŽU BIROJA” pateicības rakstus 
– apliecinājumu par “BILŽU” 
neklātienes dalībnieka statusu. Ne 
mazāk kā 10 žūrijas izvēlētu darbu 
autoriem tiks piešķirtas veicināšanas 
balvas.
   Pēc iesūtīto darbu skaita un 
norādītajām adresēm tiks noteikti 
akcijas aktīvākie novadi un pilsētas.
   Nolikums un cita informācija par 
akciju “BILŽU” mājaslapā – www.
bildes.lv. Jautājumu gadījumā droši 
zvaniet (tālr.: 29282866 - Tija) vai 
rakstiet (e-pasts: bildes@bildes.lv).
      Aicinām jūs visus sākt darboties 
jau tagad – saulainajā pavasarī! Akcija 
iecerēta kā krāsains uzmundrinājums 
un sava radošuma apliecinājums 
pašiem sev un apkārtējiem.
Ceram, ka ar plašu pastkastīšu galeriju 
Latvijas laukos un pilsētās šajā rudenī 
sagaidīsim Latvijas senākā mūzikas 
un mākslas festivāla „BILDES”35 
gadu jubileju. Radīsim prieku paši 
sev, kaimiņiem un garāmgājējiem! 
Aicināsim akcijai pievienoties arī 
draugus, radus, darba kolēģus un 
skolasbiedrus!

“Varētu teikt, ka 
pastkastīte ir 

mājvieta ziņām, 
pārsteigumiem, 
labām domām, 
vēlējumiem un 

sapņiem.”

Lubānas iela 80. gados.Liepu iela 80 gados.
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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.

31.maijā pulksten 12.00 
Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā 

notiks Vasaras svētku  dievkalpojums. Lūgums visiem apmeklētājiem 
ievērot piesardzības pasākumus.

31.maijā pulksten 14.00 
Rugāju Romas katoļu baznīcā 

notiks Vasaras svētku  dievkalpojums. Lūgums visiem apmeklētājiem 
ievērot piesardzības pasākumus.

Rugāju novada vidusskola 
2020./2021. mācību gadā, uzsākot 
jaunā vispārējās vidējās izglītības 
standarta apguvi, vidusskolā 
piedāvā 3 “izvēļu grozus”:
-Sociālās zinātnes (padziļināti varēs 
apgūt latviešu valodu, angļu valodu, 
sociālās zinātnes);
-Dabaszinības (padziļināti – latviešu 
valodu, angļu valodu, bioloģiju, 
ķīmiju vai fi ziku);
-Matemātiku un programmēšanu 
(padziļināti – angļu valodu, 
matemātiku, programmēšanu).

Mācību plāns sakārtots tā, lai 10. 
un 11. klasē visa grupa pēc iespējas 
kopā apgūtu optimālā līmeņa mācību 
priekšmetus, un nepieciešamības 
gadījumā 11. klases noslēgumā 
varētu precizēt savu izvēli par 
padziļināto priekšmetu apguvi.
Tiks piedāvāta iespēja papildus 
apgūt arī specializētos kursus 
atbilstoši skolēnu izvēlei:
- uzņēmējdarbības pamati;
- publiskā uzstāšanās;
-kompleksie skaitļi vai diskrētās 
matemātikas elementi.
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Tuvojas vasara un mūsu latviešu tautas skaistākie 
svētki – Līgo svētki, kurus diemžēl šogad būs jāsvin katram 

atsevišķi savās mājās. Būsim saprotoši un pacietīgi, 
pārvarēsim šo izaicinājumu, lai atkal varētu 

tikties klātienē un svinēt svētkus!
 Lai kaut nedaudz padarītu mūsu ikdienu savādāku, aicinām jūs 
iesūtīt fotogrāfi jas, kuras saistītas ar Līgo svētku svinēšanu 

senākā pagātnē un arī mūsdienās, un kā svinēsim šogad. 
Tāpat gaidām uzrakstītus jūsu stāstus par Līgo svētku 

svinēšanu un tradīcijām pagātnē, par kādiem interesantiem 
un humoristiskiem atgadījumiem saistībā ar Līgo svētkiem, 
par ballēšanos, mūziku, ģērbšanās stilu utt. Jūsu rakstītajam 

stilam un gramatikai šoreiz netiks pievērsta liela uzmanība, 
galvenais esiet atsaucīgi un rakstiet. Daudziem no mums droši 

vien visspilgtākās atmiņas ir skatoties uz šiem svētkiem ar bērna 
acīm, uzrakstiet un padalieties ar savām atmiņām. 

No iesūtītajām fotogrāfi jām un stāstiem izveidosim kopīgu 
apkopojumu, ko varēs redzēt un lasīt. 

Fotogrāfi jas un stāstus varat iesūtīt gan elektroniski, gan 
personīgi Guntai Grigānei (gunta.grigane@inbox.lv,  Whats App, 

Facebook) Sarmītei Akmentiņai (sarmite.akmentina@rugaji.lv, 
Whats App, Facebook) Agritai Lužai (agrita.luza@rugaji.lv Whats 
App, Facebook)  vai aploksnē ar uzrakstu kam, no kā un ievietot 
pastkastītē pie novada domes. Šo uzdevumu lūgums veikt līdz 
25.jūnijam, lai ar fotogrāfi jām un kādu stāstu jau varētu padalīties 

ievietojot tos jūnija “Kurmenītes” izdevumā. 
Ļoti gaidīsim no jums gan fotogrāfi jas, gan stāstus!

Izpildot uzdevumu, saņemsiet balvas no 
Rugāju novada domes!

Ar cieņu Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja 
Gunta Grigāne

6.jūnijā
Plkst.15.00 – Sudarbes kapos
Plkst.16.00 - Kraukļevas kapos
Plkst.17.00 – Auškas kapos

13.jūnijā
Plkst.11.30 – Vilkavas kapos
Plkst.13.00 – Putrānu kapos 
Plkst.14.30 - Kaupiņu kapos
Plkst.16.00 - Ķeiseļovas kapos

20.jūnijā 
Plkst.13.30 - Līdumnieku kapos
Plkst.14.30 - Golvoru kapos
Plkst.16.30 - Reibānu kapos 

27.jūnijā
Plkst.12.00 – Cūkusalas kapos
Plkst.13.00 – Dubļukalna kapos
Plkst.14.30 – Stāmeru kapos
Plkst.15.30 – Čušļu kapos

4.jūlijā
Plkst.11.00 - Mastarīgas kapos 
Plkst.15.00 – Lieparu kapos 
Plkst.16.30 - Saksmales kapos

11.jūlijā 
Plkst.11.30 – Silenieku kapos
Plkst.13.00 – Vārnienes kapos
Plkst.14.00 - Cepurnieku kapos
Plkst. 15.30  - Slavītu kapos

25.jūlijā
Plkst.14.00 -  Bēržu kapos 
Plkst.16.00 – Dekšņu kapos

1.augustā
Plkst.11.30 – Upatnieku kapos
Plkst.13.00 – Grūzīšu kapos
Plkst.14.00 - Bolupes.kapos

KAPUSVĒTKU LAIKI 2020.
GADĀ PR.O.MISJŪNA 
VADĪTO DRAUDŽU 
KAPSĒTĀS

13.jūnijā 
Plkst. 15.00 - Miezāju kapos
Plkst. 16.00 - Čāgu kapos

20.jūnijā 
Plkst. 15.00 - Tutinavas kapos
Plkst. 16.30 - Derdziņu kapos

21.jūnijā
Plkst.15.00 - Dampadruvas kapos
Plkst. 16.00 - Kačupes kapos

28.jūnijā 
Plkst. 16.00 - Lācupes kapos

4.jūlijā
Plkst. 12.00 - Začu kapos
Plkst. 15.00 - Balvu Rozu kapos

11.jūlijā
Plkst. 15.00 - Mežarijas kapos
Plkst. 16.30 - Priedaines kapos

18.jūlijā 
Plkst. 15.00 - Pilskalna kapos
Plkst. 16.00 - Naudaskalna kapos

25.jūlijā 
Plkst. 15.00 - Salmaņu kapos
Plkst. 16.00 - Dūrupes kapos

1.augustā 
Plkst. 15.00 -  Pansionāta kapos
Plkst. 16.00 - Silaciema-Kurnas 
kapos

9.augustā 
Plkst. 14.00 - Pērkonu kapos
Plkst. 15.00 - Egļukalna kapos

16.augustā 
Plkst. 14.00 - Sebežu kapos
Plkst. 15.00 - Romūkstu kapos

KAPUSVĒTKI BALVU UN 
SPROGU KATOĻU DRAUDŽU 
KAPOS 2020.GADĀ

KAPUSVĒTKI BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS EV. LUT. 
DRAUDZĒS 2020. GADĀ

4. jūlijā 
Plkst. 11:00 – Kamoļkalna kapos
Plkst. 15:00 – Gaiļakalna kapos

11. jūlijā 
Plkst.11:00 – Pokratas kapos

11. jūlijā 
Plkst. 13:00 – Garosilu kapos

1.augustā 
Plkst. 11:00 – Beņislavas kapos
Plkst. 13:00 – Krišjāņu kapos


