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24 gadu laikā lasītājiem 
nodots 181 Rugāju 
pagasta un novada 

pašvaldības informatīvā 
izdevuma “Kurmenīte” 

numurs. Īstenojot 
administratītvi teritoriālo 

reformu, “Kurmenīte” 
vairs netiks izdota. 

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

           Uzsākot darba attiecības 
Rugāju novada domē, kā 
viens no tiešajiem darba 
pienākumiem man tika uzdots 
veidot “Kurmenīti”. Atceros, ka 
mans pirmais veidotais numurs 
bija zīmīgs, jo tas bija izdevuma 
simtais numurs pēc kārtas, 
tāpēc tajā izdevumā uzrunāju 
veidotājas, kuras sagatavoja 
“Kurmenītes” pirms manis. 
Gunta Grigāne – cilvēks, kurš 
radīja šo informatīvo izdevumu. 
Arī par nosaukumu parūpējās 
viņa, zinot teikt, ka Rugāju 
novada agrākais nosaukums 
bija Kurmene, tāpēc arī tika 
radīta “Kurmenīte”. Tāpat viņa 
man sarunā atzina, ka darba pie 
avīzītes bija daudz, jo tajā laikā, 
1997. gadā, kad iznāca pirmie 
izdevuma numuri, tehnoloģijas 
nebija tā attīstītas un avīzes 
melnraksti tapa ar roku, pēc tam 
tos pārrakstot datorrakstā. Kad 
viss bija uzrakstīts, tad vajadzēja 
doties uz Rugāju pagastmāju un 
kopēt avīzi. Savukārt Birutas 
Berkoldes pirmais veidotais 
“Kurmenītes” numurs iznāca 
2002. gada novembrī. “Par 
katru numuru uztraucos, ja bija 
gadījusies kāda kļūda, tad ļoti par 
to pārdzīvoju. Taču reizēm sirdi 
sildīja lasītāju atzinība, jo bija arī 
numuri, par kuriem cilvēki teica, 
ka tie esot ļoti līdzīgi lielajām 
avīzēm,” pastāstīja B.Berkolde. 
Arī Vineta Grigāne – Drande 
laiku, būdama “Kurmenītes” 
redaktores amatā, atcerējās ar 
patīkamām atmiņām, lai arī 
zināmas problēmas sagādāja tas, 
ka ikdienā dzīvoja Rīgā, darbs 
pie „Kurmenītes” veidošanas 
bija lieliska iespēja pirmajai 
uzzināt jaunāko un aktuālāko 
informāciju par dzimto novadu 
un tā cilvēkiem. “Gadi, ko 
pavadīju kopā ar „Kurmenīti”, 
bija aizraujošs un interesants 

laiks. Visinteresantākais šajā 
darbā - būt informētai par novada 
dzīves jaunumiem pirmajai un 
gandarījuma prieks par labiem 
vārdiem no lasītāju puses” sarunā 
pirms teju septiņiem gadiem 
atzina kādreizējā “Kurmenītes” 
veidotāja Santa Voiciša. 
            Taču kā “Kurmenīte” nonāca 

manās rokās? “Kurmenītes” 
veidošanu pārņēmu no Madaras 
Siliņas. Viņa devās savās darba 
gaitās uz Baltinavas novadu, 
kur arī veidoja pašvaldības 
informatīvo izdevumu, tāpēc 
man bija droša pleca sajūta, jo 
zināju, ka drīkstu piezvanīt un 
pajautāt gan tehniskas lietas, 
veidojot izdevuma maketu, gan 
dažādus citus, ar darbu saistītus, 
jautājumus. 
         Ja man jāatceras kāds 
īpašs “Kurmenītes” numurs, tad 
droši vien es to nemaz nevaru 
izdarīt, jo ar kolēģiem jokojot, 
citreiz smējāmies, ka avīzīte man 
kļuvusi gandrīz par bērnu, jo 
tajā ir ieguldīts milzīgs darbs- 
tā ir pielāgojusies dažādām 
pārmaiņām, tā ir tikusi lolota, nav 
izpalikušas garas naktis, kuras 
pavadītas maketējot un agri rīti 
dodoties uz tipogrāfi ju tai pakaļ. 
“Kurmenīti” veidoju ar atbildību, 
interesi un patiesu motivāciju 
katru izdevumu padarīt arvien 
labāku. Atskatoties, varu secināt, 
ka iedzīvotājiem ļoti saistošas 
bija intervijas, kurās tuvāk tika 
iepazīstināti novada cilvēki un 
jāatzīst - arī man šīs sarunas 

paliks atmiņā. Vienmēr ar 
aizrautību veidoju pasākumu 
atskatu rakstus, piemeklēju 
piemērotas fotogrāfi jas. 
Laika gaitā “Kurmenītē” tika 
pievienotas dažādas rubrikas, lai 
teju ikviens, saņemot izdevumu, 
atrastu sev ko saistošu. Svarīgi 
bija iedzīvotajam sniegt 
informāciju, kura viņam ir 
aktuāla, noderīga, kā arī 
informēt novada iedzīvotājus par 
pašvaldības funkcijām, to izpildi 
un  pieņemtajiem lēmumiem. 
            Es varu būt pateicīga, ka 
man tika dota iespēja būt daļai 
no “Kurmenītes”, jo es zināju, 
ka ir cilvēki, kuri avīzīti izlasīja 
no vāka līdz vākam. Dzirdēju un 
uzklausīju kritiku, bet dzirdēju arī 
labus vārdus. Septiņu gadu laikā, 
sadarbojoties ar ikvienu, kuram 
bija svarīgi publicēt informāciju 
“Kurmenītē”, tagad apjaušu, 
cik ļoti svarīga un interesanta šī 
sadarbība man ir bijusi. Katrs 
nāca ar savu stāstu un notikumu, 
lai kopā veidotu gan ikdienu, gan 
vēsturi. Esmu pateicīga ikvienam, 
kurš ar sniegto informāciju 
palīdzēja padarīt “Kurmenītes” 
lappuses interesantākas un 
vērtīgākas. 

P.S. Patiess paldies Dainai 
Tutiņai, jo katra mēneša beigās, 
vismaz vienas dienas neliela 
daļa, mums abām  tika rezervēta 
“Kurmenītei”. Tajā tika labotas 
kādas kļūdas, kas ieviesušās 
darba procesā, tā tika uzmanīgi 
pārskatīta, pacietīgi nonākot 
līdz rezultātam, kuru vēlamies 
sasniegt. Paldies par iespēju 
augt, attīstīt savas idejas un 
pamudinājumu izdarīt vairāk 
un labāk. Šodien es droši varu 
teikt, ka man ir paveicies, jo man 
uz laiku tika dots, kas tāds no 
kā atvadoties ir mazliet skumja 
sajūta. Taču “Kurmenīte” 
vienmēr paliks, kā mūsu vēsture 
un droši vien ik pa laikam 
pārlapošu tās numurus. 

Pie lasītājiem nonāk 
“Kurmenītes” pēdējais numurs 
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Rugāju novada 
domes 2021. gada 
3.jūnija ārkārtas 
sēdē pieņemtie 
lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

2021. gada 3.jūnijā notika Rugāju novada domes 
ārkārtas sēde, kurā piedalījās 5 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, 
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika 
pieņemts viens lēmums.

Par investīciju projekta “Ventilācijas sistēmas 
izbūve Rugāju novada vidusskolā” iesniegšanu

Saskaņā ar Rugāju novada pašvaldības attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam Rīcības plānu 
un Investīciju plānu 2021.-2026.gadam, viena 
no  prioritātēm ir  projekts “Ventilācijas sistēmas 
izveide Rugāju novada vidusskolas ēkās”. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā ventilācijas investīciju projekta 
“Ventilācijas sistēmas izbūve Rugāju novada 
vidusskolā” pieteikumu;  
2. apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas 
kopā ar Pievienotās vērtības nodokli  77 448,97 
euro, t.sk. 65 831,62 euro ir 85% valsts atbalsts un 
11 617, euro ir 15% pašvaldības līdzfinansējums;
3. investīciju projekta apstiprināšanas gadījumā 
noteikt realizāciju 2021. gadā, nodrošinot 
līdzfinansējumu projektam 11 617,35 euro no 
pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumu sadaļas 
“Rugāju novada vidusskola “.

Rugāju novada 
domes 2021. gada 
17.jūnija sēdē 
pieņemtie lēmumi
2021. gada 17.jūnijā notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, 
Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, 
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika 
pieņemti divdesmit seši lēmumi.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Rugāju novada dome izskatīja trīs personu 
iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 
287, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640010111 un 38640010341, nomas līguma 
termiņu uz 6 gadiem, kā arī, precizēt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 38640010111 nomas platību 
no 2,50 ha uz 1,7863 ha;
2. lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr. 10-

3/157 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38740180174 – 4,60 ha platībā un 38740190104 – 
2,85 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem; 
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 
286, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640020150 – 3,0 ha platībā, nomas līguma 
termiņu uz 6 gadiem. 

Par pašvaldības zemes vienību nomu

Rugāju novada dome izskatīja divu personu 
iesniegumus par pašvaldības zemes vienību nomu. 
Rugāju novada dome nolēma: 
1. iznomāt A. D. lauksaimniecības  zemes vienību  
ar kadastra apzīmējumu 38640040512 – 0,02 ha 
platībā un 38640040518 – 0,02 ha platībā, zemes 
nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem; 
2. noslēgt zemes nomas līgumu ar I. K. par 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190192 – 
0,2768 ha platībā, iznomāšanu uz 10 gadiem.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Sarkaņi-1”, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640010052, kas atrodas Lazdukalna pagasta 
Rugāju novadā.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes 
uzsākšanu 

Rugāju novada dome nolēma atļaut uzsākt zemes 
ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740190008 – 5,80 ha platībā, 
veidojot jaunu nekustamo īpašumu un ievērojot 
Rugāju novada teritorijas plānojumu.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu 
Rugāju novada dome nolēma:
1. sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu “Bezdelīgas” ar kadastra numuru 
38740120471 – 0,4389 ha platībā, kas atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagasta Rugājos;
2. sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 38745120024, kura sastāvā atrodas 
būve ar kadastra apzīmējumu 38740120414008, ar 
adresi Meža iela 1A, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju 
novads, LV-4570;
3. sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Lazdu leja” ar kadastra numuru 38640080404 
– 4,80 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā;
4. sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Mežskaras” ar kadastra numuru 38640080218 
– 3,11 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada, 
Lazdukalna pagastā;
5. sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Svīres” ar kadastra numuru 38740120609 – 0,8683 
ha platībā, kas atrodas Rugāju novada, Rugāju 
pagastā.

Par dzīvojamās telpas īri

Rugāju novada dome izskatīja V. B. iesniegumu par 
dzīvojamās telpas īri. Rugāju novada dome nolēma 
izīrēt V. B. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 
ar adresi: Liepu iela 6-13, Skujetnieki, Lazdukalna 
pagasts, Rugāju novads, nosakot īres maksu 7,29 
EUR (septiņi euro un 29 centi ) mēnesī.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja E. T. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Mežārēs” sadalīšanu. 
Rugāju novada dome nolēma no nekustamā 
īpašuma “Mežārēs” ar kadastra Nr. 38640070106 

– 14,45 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640080251 – 4,20 ha 
platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirot nosaukumu “Kalna Mežārēs”.

2. Rugāju novada dome izskatīja L. I. pilnvarotās 
personas SIA “A.K.Fonds” iesniegumu Par 
nekustamā īpašuma “Pabērzi” sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma no nekustamā īpašuma 
“Pabērzi” ar kadastra Nr. 38740040035 – 79,05 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740040035 – 25,70 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot 
nosaukumu “Pabērzu mežs”.

Par izmaiņu veikšanu Rugāju novada 
domes lēmumā “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma 
“Vozņesencku mājas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740120574”

Rugāju novada dome izskatīja L. V. pilnvarotās 
personas iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas 
zemes ierīcības projektā, kas veikts nekustamā 
īpašuma “Vozņesensku mājas” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 38740120574, atdalāmajai 
zemes vienībai nosakot platību 10,70 ha. Rugāju 
novada dome nolēma veikt izmaiņas zemes 
ierīcības projektā:
1.  zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38740120552 mainīt platību no 96,40 ha uz 97,50 
ha;
2. zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38740120553 mainīt platību no 11,80 ha uz 10,70 
ha.

Par zemes vienību nomas tiesību izsoļu rezultātu 
apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas nomas tiesību izsoļu 
protokolus un tiem pievienotos dokumentus par 
Rugāju novada pašvaldībai piederošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumiem 38640080201, 
38640080224 un 38640070316 nomas tiesību 
izsolēm. Rugāju novada dome nolēma:
1. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640080201 – 1,0593 ha platībā nomas tiesību 
izsoles rezultātus un parakstīt lauksaimniecības 
zemes nomas līgumu ar R. C.; 
2. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640080224 – 5,90 platībā nomas tiesību izsoles 
rezultātus un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar R. C.;
3. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640070316 – 3,50 ha platībā nomas tiesību izsoles 
rezultātus un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar A. L. 

Par nekustamā īpašuma “Mazroziņas”  izsoles 
rezultātu apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2021. gada 4. jūnija 
elektroniskās izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada pašvaldības īpašumā 
esošā nekustamā īpašuma “Mazroziņas”  ar kadastra 
numuru 38640110148 – 4,44 ha platībā, elektronisko 
izsoli. Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Mazroziņas”  elektroniskās 
izsoles rezultātus un parakstīt nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu ar SIA “LĪBIEŠI 2014”.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

1. Rugāju novada dome ar 2021. gada 29. 
aprīļa lēmumu Nr. 114 “Par nekustamā īpašuma 
“Pienenītes” atsavināšanas ierosināšanu” nolēma 
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sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Pienenītes” ar kadastra numuru 38640070412, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 38640070412, kopējā platība – 0,50 
ha, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
Nekustamais īpašums “Pienenītes” ir zemes 
starpgabals, kas robežojas ar divām zemes vienībām 
- nekustamā īpašuma “Kalmes” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640070373 un nekustamā 
īpašuma “Purenītes” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640070185. Saskaņā ar Pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas lēmumu, nekustamā 
īpašuma “Pienenītes” nosacītā cena ir 1279,00 euro. 
Rugāju novada dome nolēma:
1.1. atsavināt nekustamo īpašumu “Pienenītes” un 
apstiprināt pārdošanas cenu – 1 279,00 euro;
1.2. nosūtīt I. Z. un I. Z. atsavināšanas paziņojumu 
ar aicinājumu iegadāties starpgabalu par nosacīto 
cenu 1 279,00 euro.  

2. Rugāju novada dome 2021. gada 18. martā ar 
lēmumu Nr. 65 (protokols Nr. 5, 5.§) “Par nekustamā 
īpašuma “Abesīnija” atsavināšanas ierosināšanu” 
nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Abesīnija” ar kadastra numuru 38740070005 – 
5,90 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 38740070099 – 
5,90 ha platībā.
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas lēmumu nekustamā īpašuma “Abesīnija”” 
nosacītā cena ir 11 132,45 euro. Rugāju novada 
dome nolēma:
2.1. atsavināt nekustamo īpašumu “Abesīnija” par 
labu P. D.;

2.2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Abesīnija” 
nosacīto cenu 11 132,45 euro.

3. Rugāju novada dome 2021. gada 18. martā ar 
lēmumu Nr. 66 (protokols Nr. 5, 6§) “Par nekustamā 
īpašuma “Mežzīlītes” atsavināšanas ierosināšanu” 
nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Mežzīlītes” ar kadastra numuru 38740160006 – 
3,54 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 38740160123 – 
3,54 ha platībā.
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas lēmumu, nekustamā īpašuma “Mežzīlītes” 
nosacītā cena ir 9732,45 euro. Rugāju novada 
dome nolēma:
3.1. atsavināt nekustamo īpašumu “Mežzīlītes” par 
labu P. D.;
3.2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežzīlītes” 
nosacīto cenu 9 732,45 euro;

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” segšanu

Rugāju novada dome nolēma segt M. M. 
uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” 244.84 euro mēnesī no Rugāju novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas 
Sociālās aprūpes centrs “Rugāji”.

Par grozījumiem Rugāju novada domes lēmumā
 
Ar Rugāju novada domes 2021.gada 29.aprīļa 
lēmumu Nr.122 “Par mērķdotācijas Rugāju novada 
pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021. - 
2023. gadā”, tika apstiprināts Mērķdotācijas Rugāju 

novada pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojuma 
plāns 2021.-2023.gadā (turpmāk – Plāns). Ņemot 
vērā, ka 2021.gada 13.maijā tika apstiprināti saistošie 
noteikumi Nr. 5/2021 “Grozījumi Rugāju novada 
domes 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2021 “Par Rugāju novada pašvaldības 2021.
gada budžetu” un atbilstoši Ministra kabineta 
2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto 
līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu, ir 
nepieciešams veikt izmaiņas Plānā.
Rugāju novada dome nolēma izteikt lēmuma 
pielikumu “Mērķdotācijas Rugāju novada 
pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 
2021.-2023.gadā” jaunā redakcijā. 

Par ceļa reģistrēšanu pašvaldības ielu un ceļu 
reģistrā un uzņemšanu pašvaldības bilancē

Rugāju novada domes īpašumā ir zemes vienība 
ar kadastra numuru 3874 012 0486, kadastra 
apzīmējumu 3874 0120 0476, atrodas Rugāju 
pagastā, uz kuras ir izveidojies piebraucamais ceļš 
un kuram nepieciešams veikt uzturēšanas darbus. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. uzņemt Rugāju novada pašvaldības bilancē 
inženierbūvi, kas atrodas  uz pašvaldības zemes  
vienības ar kadastra numuru 3874 012 0486, 
kadastra apzīmējums 3874 012 0476; 
2. reģistrēt esošo ceļu pašvaldības autoceļu un ielu 
reģistrā un piešķirt nosaukumu Ezermala – Aizstirne. 

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

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2021

Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Sanita Galkina
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja vietas 
izpildītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2021.
gada 1. maija līdz 31maijam:

Izmaksāti:
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm un 
maznodrošinātajām personām ar I. grupas 
invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem) – EUR 

919,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 1148,00;
Pabalsts krīzes situācijā -EUR 50,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 
2167,14;
Bēru pabalsti – EUR 225,00;
Ēdināšana skolā – EUR 1380,31;
GMI – EUR 389,01;
Dzimšanas pabalsts – EUR 290,00;
Pabalsts briļļu iegādei bērniem – EUR 25,00;
Pabalsts jubilejās - EUR 60,00;
Pabalsts politiski represētajiem -EUR  240,00;

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības 
pabalstiem 2021.gadam – EUR 74831,00;
Izlietotie līdzekļi maijā- EUR 6993,46;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma - EUR 26733,41;

Trūcīgas personas statuss spēkā – 193 personām
Maznodrošinātas personas statuss spēkā – 22 

personām

Piešķirts:
GMI pabalsts - 6 personām;
Pabalsts krīzes situācijā-1 personai;
Dzimšanas pabalsts-2 personām;
Ārstēšanās pabalsts – 33 personām;
Apbedīšanas pabalsts-3 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 7personām;
Pabalsts mājokļa remontam – 4 personām;
Pabalsts bērnam bārenim ikmēneša izdevumu 
segšanai – 4 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 3 personām;
Pabalsts jubilejās -2 personām;
Pabalsts briļļu iegādei bērnam- 1 personai;
Pabalsts politiski represētām personām -8 personām
Sociālas aprūpes pakalpojums SAC ”Rugāji”- 2 
personām;
Dienas aprūpes pakalpojums (DAC) -1 personai.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas izmaiņas 
Latvijas Pasta darbībā nav gaidāmas, lūdz 
klientus novados precizēt adreses
Informācija: VAS Latvijas pasts

Administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā Latvijas Pasta 
darbībā izmaiņas nav paredzamas 
– uzņēmums turpinās piegādāt 
sūtījumus atbilstoši patlaban 
spēkā esošajām adrešu indeksu 
teritorijām, un tajās nav plānotas 
izmaiņas. Klientiem, norādot 
saņēmēja adresi, vienīgās izmaiņas 

būs novadu nosaukumos vietās, 
kur notiks to apvienošana. Latvijas 
Pasts aicina klientus veikt attiecīgas 
izmaiņas saņēmēju adrešu pierakstā 
novados, ko ietekmēs reforma, tajā 
skaitā interneta veikalu profilos, 
lai Latvijas Pasts sūtījumus varētu 
apstrādāt ātrāk un precīzāk.
           Taču līdz ar administratīvi 
teritoriālo reformu Latvijas Pasts 
aicina visus pasta pakalpojumu 

izmantotājus – gan fiziskās, gan 
juridiskās personas – parūpēties kā par 
savas, tā arī par savu klientu adrešu 
korektu pierakstu, ja tajās reformas 
rezultātā mainīsies attiecīgais novads. 
Maksimāli precīzs adreses pieraksts 
palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus, 
nekavējot kopējos pasta apmaiņas 
procesus. Latvijas Pasts atgādina, ka, 
aizpildot sūtījuma adresi, ir jānorāda 
šāda informācija: adresāta vārds/

uzvārds vai juridiskas personas 
nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa 
numurs vai mājas nosaukums, pilsēta/
pagasts, novads, pasta indekss. Ja 
sūtījums adresātam ir izsniedzams 
pret parakstu, svarīgi, lai adresāta 
vārds un uzvārds būtu norādīts precīzi 
un saprotami, jo šādā gadījumā 
tiks pārbaudīta saņēmēja identitāte, 
lūdzot uzrādīt personu apliecinošu 
dokumentu.
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Par 2021.gada 
5.jūnija Balvu 
novada domes 
vēlēšanu rezultātu 
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 44.panta pirmo daļu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ivars Logins, Ilona Blūma, Daina Tutiņa, Arta Ķerģe, 
Ērika Baltiņa, Andris Ķerģis, Imanta Serdāne, Dace Zelča, Elita Mozule), PRET - nav, ATTURAS – nav, Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisija NOLEMJ:

Apstiprināt 2021.gada 5.jūnija Balvu novada Domes vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Balvu novada Domē ievēlēti deputāti (alfabēta secībā):

N.p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums
1. Līna BAROVSKA LATGALES PARTIJA
2. Aldis BUKŠS Jaunā konservatīvā partija
3. Ruta CIBULE LATGALES PARTIJA
4. Marija DUĻBINSKA LATGALES PARTIJA
5. Sandra KAPTEINE “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
6. Sandra KINDZULE Latvijas Zaļā partija
7. Sergejs MAKSIMOVS LATGALES PARTIJA
8. Aija MEŽALE Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
9. Andris MEŽALS LATGALES PARTIJA
10. Svetlana PAVLOVSKA “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
11. Aigars PUŠPURS “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
12. Egons SALMANIS “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
13. Imants SLIŠĀNS LATGALES PARTIJA
14. Jānis TRUPOVNIEKS Latvijas Zaļā partija
15. Jānis VANCĀNS LATGALES PARTIJA

2.Lēmumu kopā ar vēlēšanu komisijas sēžu protokoliem nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.
3.Lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas Smilšu ielā 4, Rīgā, 
LV - 1050.

Vēlēšanu aktivitāte 
2021.gada 5.jūnija vēlēšanās balsstiesīgie bija 964 339,  no kuriem  nobalsoja 
327 950 (34,01%).  Savukārt, jaunizveidojamajā  Balvu novadā  balsstiesīgie 
bija 16 412, no kuriem vēlēšanās piedalījās 6729 (41,00%). 

Vēlēšanu rezultāti Balvu novadā: 

Derīgās aploksnes: 6 724 (40,97%)

Derīgās zīmes: 6 654 (98,96%)

Nr. Saraksts Derīgās zīmes Procenti Vietas 
1. Latvijas Zaļā partija 787 11,70 2
2. “Latvijas attīstībai” 222 3,30 0
3. LATGALES 

PARTIJA 
2722 40,48 7

4. Politiskā  partija 
“KPV LV”

97 1,44 0

5. LATVIJAS 
ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA

1203 17,89 3

6. Jaunā  konservatīvā 
partija 

514 7,64 1

7. Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”- 
“Tēvzemei un 
Brīvībai /LNNK”

381 5,67 1

8. “Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā 
partija 

462 6,87 1

9. Jaunā VIENOTĪBA 266 3,96 0

Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore

         Balvu novada domē būs 15 
deputāti. Saskaņā ar Pašvaldības  
domes vēlēšanu likuma 45.panta 
pirmo daļu pirmo domes sēdi sasauc 
Pašvaldību vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs. Balvu novada domes 
pirmā sēde notiks 2021.gada 1.jūlijā  
plkst.10.00,  Balvu kultūras un atpūtas 
centrā, Brīvības ielā 61, Balvos.  
          Novada domes pirmās sēdes 
galvenais uzdevums ir domes 
priekšsēdētāja ievēlēšana. Līdz 
domes priekšsēdētāja ievēlēšanai 
domes sēdi vada Vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs. 
   Domes sēdē, apstiprinot 
jaunveidojamās  pašvaldības  
nolikumu, tiks pieņemts lēmums par 
jaunās pašvaldības administratīvo 
modeli, kas ietver arī jaunveidojamās 
iestādes – pašvaldības iestādes, 
kurās tiks veikta reorganizācija 
un pašvaldības iestādes, kurās 
reorganizācija netiks veikta. 
         Jaunizveidotā Balvu novada 
pašvaldība ir attiecīgajā novadā 
iekļauto pašvaldību institūciju, 
finanšu, mantas, tiesību un saistību 
pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu un 
pašvaldības kapitālsabiedrību darba 

nepārtrauktības nodrošināšanu līdz 
dienai, kad 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome 
lemj par izpilddirektora iecelšanu 
amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības 
izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām 
bija lielākais iedzīvotāju skaits 
atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju 
reģistra datiem 2021. gada 1. janvārī.
         Ar jaunievēlētās pašvaldības 
domes pirmo sēdi 2021.gada 1.jūlijā 
izbeigsies visu bijušo pašvaldību 
domju pilnvaras. Visas iepriekšējās 
pašvaldības ieceltās amatpersonas 
(t.sk. iestāžu vadītāji) un visi 
pašvaldības iestāžu darbinieki pāriet 
darbā uz jaunveidojamo novada 
pašvaldību, kas ir tajā iekļauto 
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, 
tiesību un saistību pārņēmēja.
      Savukārt, visiem iepriekšējo 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, 
izņemot iepriekšējās pašvaldības 
domes deputātus, turpinās darba 
tiesiskās attiecības uz iepriekš noslēgto 
darba līgumu pamata.
         Ja jaunveidojamā novada 
dome, pārņemot apvienoto vietējo 
pašvaldību iestādes, tajās neveic 
reorganizāciju, piemēram, neapvieno 
vairākas iestādes un attiecīgi neveic 
darbinieku skaita samazināšanu, 
darbinieki turpina pildīt pienākumus 
kā līdz šim.
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Jaunveidojamā Balvu novada apvienošanās 
projekts
          Atbilstoši Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumam paredzēts 
izveidot administratīvo teritoriju – 
Balvu novadu ar administratīvo centru 
Balvos un šādām administratīvajā 
teritorijā ietilpstošām teritoriālā 
iedalījuma vienībām: Baltinavas 
pagasts, Balvu pagasts, Balvu pilsēta, 
Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, 
Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, 
Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, 
Lazdukalna pagasts, Lazdulejas 
pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju 
pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu 
pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas 
pagasts, Vecumu pagasts, Viļakas 
pilsēta, Vīksnas pagasts, Žīguru 
pagasts.

        Lai sagatavotos novadu  
apvienošanās procesam un darbības 
uzsākšanai no 2020.gada decembra 
notika  jaunveidojamās Balvu 
novada pašvaldības administratīvās 
struktūras projekta izstrāde, kuras 
ietvaros tika veidotas nozaru 
darba grupas (izglītības, kultūras, 
komunālās saimniecības jomā u.c.)  ar 
apvienojamo pašvaldību pārstāvjiem, 
lai vienotos par funkciju izpildi un 
jaunveidojamā novada administratīvo 
struktūru, balstoties uz visu četru 
apvienojamo novadu pieredzi.
         Jaunveidojamā Balvu novada 
domes deputātiem ir nodots dokuments 
lēmumu pieņemšanai un struktūras 
izveidošanai. 

Balvu 
novads

Baltinavas 
novads

Rugāju 
novads

Viļakas 
novads

Platība (km²) 1045 186 515 641
Iedzīvotāju 
skaits gada 
sākumā

11 715 947 2061 4472 

Iedzīvotāju 
blīvums (cilv. 
uz km²), 
augstākais 
un zemākais 
rādītājs 
novadā

Balvu novads 
– 12

Lazdulejas 
pagasts – 3

Baltinavas 
pagasts – 6

Rugāju 
pagasts – 4
Lazdukalna 
pagasts – 4

Susāju 
pagasts – 2
Šķilbēnu 

pagasts – 10

Jaunveidojamā novada vizītkarte

Jaunveidojamais Balvu novads tiek 
veidots ievērojot šādus principus:
         Apvienošanās process tiek dalīts 
divās daļās: sagatavošanas periods 
un pārejas  periods. Laika periodu 
līdz 2021.gada 1.jūlijam uzskatīt 
par sagatavošanās periodu, kurā tiek 
veiktas visas nepieciešamās darbības 
pašvaldības darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanai pēc apvienošanās.  
Laika periodu no 2021.gada 
1.jūlija līdz 2022.gada 1.janvārim 
uzskatīt par pārejas periodu. Pēc 
novada izveidošanas, pašvaldības 
administratīvās struktūras veidošana 
notiek pakāpeniski, atbilstoši lemtajam 
2021.gada jūlija mēnesī notikušajās 
Domes sēdēs. 
      Pašvaldību apvienošanās process 
notiek apvienojot pašvaldību iestādes 
ar citu iestādi vai vairākām citām 
iestādēm, atbilstoši Valsts pārvaldes 
iekārtas likumam.
      Pašvaldības sniegtie pakalpojumi 
iedzīvotājiem tiek nodrošināti vietās, 
kur tie ir izdevīgāki iedzīvotājiem 
– pagastos un pilsētās (Balvos un 
Viļakā). Vienlaikus, Viļaka, Rugāji 
un Baltinava tiek noteikti kā novada 
līmeņa attīstības centri, kas piedāvā 
lielāku pakalpojumu apjomu 
salīdzinājumā ar citos pagastos 
pieejamajiem. 
    Novadā tiks nodrošināts 
administratīvo un vadības funkciju 
centralizācijas princips, bet 
pakalpojumu sniegšanā tiek saglabāta 

decentralizācija.
       Balvu novada administratīvais 
centrs tiek noteikts Balvos, jo šeit 
ir lielākais iedzīvotāju īpatsvars, ir 
piemērotas telpas novada domei, kā 
arī atrodas vairums jaunveidojamā 
novada pašvaldības iestāžu.
       Novada pašvaldības darbībā 
tiek pārņemta un izmantota visu 
novadu veidojošo pašvaldību pozitīvā 
pieredze.
         Jauno novadu veidojošo 
pašvaldību saistošie noteikumi ir spēkā 
līdz jaunu novada saistošo noteikumu 
pieņemšanai. Jauno saistošo 
noteikumu izstrāde un apstiprināšana 
notiek pakāpeniski.

Pašvaldības autonomo 
funkciju izpilde

1) organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 
dzīvojamais fonds:  
• Jaunizveidotajā Balvu novadā 
iespējams varētu tikt izveidots 
novadā viens uzņēmums (kā 
aģentūra vai kapitālsabiedrība), 
kas apsaimniekotu ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklus sadarbībā ar 
pagastu pārvaldēm, kuras, savukārt, 
reaģētu uz ikdienas problēmām un 

reaģētu uz ikdienas problēmām un 
veiktu sīkos remontdarbus. Tomēr, 
vismaz pārejas periodā attiecībā uz 
ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī 
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu 
un attīrīšanu tiks saglabāts esošais 
pārvaldības modelis – bijušā Balvu 
novada teritorijā pakalpojumus 
turpina sniegt pašvaldības aģentūra 
“San-Tex”. Atbilstoši plānotajam 
administratīvajam modelim – 
jaunveidojamā Balvu novada 
teritorijā tiks noteikti novada nozīmes 
attīstības centri – Baltinava, Rugāji 
un Viļaka. Attiecīgi, esošo novadu 
domes struktūrvienības atbildīgas par 
komunālās saimniecības jautājumiem 
pēc apvienošanās kļūst par attiecīgo 
pagastu (Baltinavas, Rugāju, 
Lazdukalna) un pilsētas pārvaldes 
(Viļakas) pārvalžu struktūrvienībām.
• Siltumapgādes jomā jaunizveidotā 
novadā tiek turpināts esošais 
administratīvais modelis – kur ir 
infrastruktūra, tur tiks nodrošināta 
centralizētā siltumapgāde. Savukārt, 
citur turpinās darboties autonomā 
siltumapgāde.
•    Sadzīves   atkritumu    
apsaimniekošanas jomā 
jaunizveidotajā novadā tiks turpināti 
esošie līgumi. 

2) gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana 
un uzturēšana; ielu, laukumu un 
citu publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 
atkritumu savākšanas un izvešanas 
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu 
un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 
izveidošana un uzturēšana):
• Administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrības 
funkcijas nodrošināšanai saglabāt 
esošo pārvaldības modeli, kas nozīmē, 
ka turpmāk bijušo novadu centros 
(turpmāk novada līmeņa attīstības 
centros) tiek koncentrēts ar teritorijas 
labiekārtošanu saistītais personāls un 
tehnika, iesaistot pagastu pārvaldes. 
• Ielu un ceļu uzturēšanai 
tiks saglabāts esošais pārvaldības 
modelis, kas nozīmē turpmāk bijušo 
novadu centros tiek koncentrēts ar 
ceļu saistītais personāls un tehnika, 
iesaistot pagastu pārvaldes.
• Kapsētu apsaimniekošanas 
jomā vismaz līdz 2022.gadam saglabāt 
esošo pārvaldības modeli.

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami 
publiskā lietošanā esošie meži un 
ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi:
• Saglabāt esošo rīcības un 
apsaimniekošanas modeli attiecībā uz 
publiskā lietošanā esošiem ezeriem un 
ūdeņiem.

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību 
(iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska 
un finansiāla palīdzība ārpusskolas 
mācību un audzināšanas iestādēm un 
izglītības atbalsta iestādēm u.c.):
• Jaunveidojamā Balvu novadā 
tiek veidota pašvaldības iestāde 
“Izglītības un sporta pārvalde”, kas 
apvienos līdzšinējās pašvaldību 
iestādes “Izglītības pārvaldes”. Esošā 
struktūrvienība Balvu Iekļaujošas 
izglītības atbalsta centrs arī turpmāk 
būs pašvaldību iestādes “Izglītības un 
sporta pārvaldes” struktūrvienība.
• Visos novados ir profesionālās 
ievirzes skolas, un to pārraudzība pēc 
administratīvi teritoriālās reformas 
(turpmāk – ATR)  tiek uzticēta 
pašvaldības iestādei “Izglītības un 
sporta pārvalde”.
• Visos četros novados izveidotie 
jauniešu centri (kā iestādes un/vai 
struktūrvienības, vai atsevišķas amata 
vienības) turpina darboties pēc ATR. 
•     Ir nepieciešams pārskatīt un 
attiecīgi precizēt skolēnu autobusa 
maršrutus 2021./2022.mācību gada 
sākumā.
•  Sporta skolas kā profesionālās 
ievirzes skolas tiks koordinēta ar 
pašvaldības iestādes “Izglītības 
un sporta pārvalde” starpniecību. 
Savukārt, pagastos, kuros šāda amata 
vienība ir, tiks saglabāti sporta darba 
koordinatori sabiedrības veselības 
veicināšanai.

5) rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību (organizatoriska un 
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 
un pasākumiem, atbalsts kultūras 
pieminekļu saglabāšanai u.c.):
• Jaunveidojamā Balvu novadā 
tiek veidota pašvaldības iestāde 
“Kultūras pārvalde”, kas sniegs 
metodisko atbalstu kultūras/saieta 
namiem, nodrošinot to darbības 
koordināciju. Savukārt, kultūras/
saieta nami turpinās pastāvēt esošā 
veidā – Balvos Kultūras un atpūtas 
centrs kā atsevišķa pašvaldības iestāde 
un pagastu kultūras/saieta nami kā 
pagastu pārvalžu struktūrvienības, 
citos pievienojamos novados kultūras/
saieta nami kā pašvaldības iestādes. 
Pieļaujams, ka pēc administratīvo 
pārkārtojumu sākotnējās fāzes, būs 
jālemj par kultūras pārvaldības 
modeli, kurā ir vienlīdzīga attieksme 
pret kultūras namiem – katrs kultūras 
nams iegūst pašvaldības iestādes 
statusu, vai arī notiek to centralizācija. 
Tādejādi, 2022.gadā kultūras/saieta 
namu statuss tiek vienādots, izvēloties 
statusu - visi kultūras/saieta nami ir 
pašvaldības iestādes vai pašvaldības 
iestādes “Kultūras pārvalde” 
struktūrvienības.
• Bibliotēku jomā tiks veidots 
centralizētais modelis – pēc ATR 
reformas būs pašvaldības iestāde 
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“Balvu centrālā bibliotēka” ar 
struktūrvienībām pagastos. Pārejas 
periodā (2021.gada 2.pusē) reforma 
skars Baltinavas novada bibliotēku, 
kurā tā kļūs par Balvu centrālās 
bibliotēkas struktūrvienību Baltinavā. 
Savukārt, pārējās bibliotēkas kā 
pašvaldības iestādes turpinās pastāvēt 
līdz 2021.gada nogalei vai 2022.gadā 
tiks pieņemts attiecīgs domes lēmums 
par reorganizāciju.
•   Attiecībā uz muzejiem, ATR gaitā 
ir jānodrošina akreditācijas statusa 
saglabāšana. Respektīvi, atbilstoši 
MK noteikumiem Nr. 532 “Muzeju 
akreditācijas noteikumi” (pieņemti 
27.06.2006.), Kultūras ministrija 
saskaņā ar Latvijas Muzeju padomes 
atzinumu pieņem lēmumu anulēt 
muzeja akreditāciju, ja muzejs tiek 
likvidēts vai reorganizēts. Līdz ar 
to, neviens akreditētais muzejs ATR 
reformas gaitā netiks reorganizēts, un 
tas saglabās savu līdzšinējo juridisko 
statusu – kā pašvaldības iestāde 
vai domes struktūrvienība (līdz 
akreditācijas termiņa beigām). 
• Baltinavas novada 
administrācijas struktūrvienība 
“Baltinavas novada muzejs” būs Balvu 
novada administrācijas struktūrvienība 
līdz akreditācijas termiņa beigām.

6) nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību, kā arī veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu: 
• Jaunveidojamā Balvu novadā 
veselības aprūpes jomā reorganizācijas 
un pārmaiņas netiek paredzētas – 
turpinās darboties pašvaldības iestādes, 
pagastu pārvalžu struktūrvienības un 
kapitālsabiedrības, kas sniedz veselības 
aprūpes pakalpojumus.
• Tā kā šobrīd Balvu novadā 
feldšeru punkti ir pagastu pārvalžu 
struktūrvienības, taču Rugāju un 
Viļakas novadā tie ir pašvaldības 
iestādes, tad jaunajai domei  būs jālemj 
par feldšeru punktu statusu.
• Lai koordinētu vienotas 
sociālo un veselības jautājumu 
politikas izstrādi novadā plānots 
izveidot pašvaldības iestādi “Sociālo 
un veselības lietu pārvaldi”. 

7) nodrošināt iedzīvotājiem 
sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) 
(sociālā palīdzība maznodrošinātām 
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 
personām, veco ļaužu nodrošināšana 
ar vietām pansionātos, bāreņu un 
bez vecāku gādības palikušo bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.): 
• Jaunizveidotajā Balvu novadā 
darbosies, apvienojot iepriekšējo 

četru novadu sociālos dienestus, 
tiks izveidota pašvaldības iestāde 
“Balvu novada Sociālais dienests”, 
kas nodrošinās sociālā darbinieka 
pakalpojumus novada pagastos. 
nodrošinās sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības sniegšanu un 
sociālo pakalpojumu administrēšanu 
Balvu novada pašvaldības teritorijā 
deklarētajām personām.  Pagastos 
tiks saglabāti arī esošie pakalpojumu 
sniegšanas punkti (piem., veļas 
mazgātava, dušas) un attālinātie klientu 
pieņemšanas punkti. Sociālā dienesta 
struktūrvienība “Naktspatversme”  būs 
arī pēc apvienošanās.
• Jaunizveidotajā Balvu 
novadā tiks izveidota pašvaldības 
iestāde “Daudzfunkcionālo 
pakalpojumu centrs”, kas koordinēs  
deinstitucionalizācijas projektā 
izveidotos pakalpojumus.
• Pakalpojumu klāsts, ko sniedz 
novads ir proporcionāls novada 
ģeogrāfiskajam lielumam un budžeta 
iespējām, līdz ar to jaunizveidotajā 
Balvu novadā līdz šim sniegto sociālo 
pakalpojumu integrācija sniegs 
pievienoto vērtību. 
• Jaunizveidotajā Balvu novadā 
tiks veidota pašvaldības iestāde 
“Sociālo un veselības lietu pārvalde”, 
kura izstrādās novada sociālo politiku, 
veiks stratēģisko plānošanu, koordinēs 
un metodiski pārraudzīs sociālo un 
veselības aprūpes jomu.

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, 
adopciju un bērnu personisko 
un mantisko tiesību un interešu 
aizsardzību: 
• Jaunizveidotajā novadā 
darbosies apvienotā pašvaldības 
iestāde “Balvu novada Bāriņtiesa”, 
kas pakalpojumus novada pagastos 
sniegs atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajam, pieņemot apmeklētājus 
ne retāk kā divas reizes nedēļā (vismaz 
reizi nedēļā apmeklētājiem izdevīgā 
laikā) bāriņtiesas nolikumā noteiktajā 
kārtībā.
• Notariālās darbības tiks veiktas 
visās pagastu pārvaldēs pēc iepriekšēja 
pieraksta un iedzīvotāju pieprasījuma. 

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā: 

Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar 
dzīvojamo platību, jaunizveidotajai 
novada domei nākotnes investīcijās 
ir jāparedz līdzekļi brīvo pašvaldības 
dzīvokļu renovācijai.

Ar apvienošanās projekta izvērstu 
tekstu var iepazīties mājaslapā 

www.rugaji.lv

objektu jaunās adreses. 

Informācija par  maksājumu 
veikšanu! 

Saistībā ar Balvu, Baltinavas, Rugāju 
un Viļakas novadu apvienošanos, 
lūgums iedzīvotājiem veikt visus 
maksājumus gan skaidrā, gan 
bezskaidrā naudā līdz šī gada 29. 
jūnijam, jo 30.jūnijā tiks slēgti 
pašvaldību bankas konti. Pēc 1.jūlija, 
saņemot rēķinus no jaunizveidotā 
Balvu novada, būs norādīti citi 
rekvizīti un citi bankas konti.
        Ja nu gadījumā maksājumus 
būsiet veicis jūnija pēdējā dienā, 

lūdzu, pārliecināties, vai maksājums 
ir izpildīts. Gadījumā, ja, veicot 
maksājumu, kāds no pašvaldību 
bankas kontiem jau būs slēgts, 
jums nauda tiks atgriezta kontā, bet 
maksājums būs jāveic atkārtoti, jau 
uz citu bankas kontu. Par norēķinu 
kārtību pēc 1.jūlija informācija vēl 
sekos!
Neskaidrību gadījumos zvanīt uz 
Valsts un pašvaldību vienotajiem  
klientu apkalpošanas centriem: 
-Rugājos, Arnita Pugača, tālrunis 
64521351; 27832856
-Benislavā, Velta Leone, tālrunis 
28398550. Kā arī sazināties ar 
pašvaldību speciālistiem. 

Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja

“Straujiem soļiem tuvojas 1. jūlijs, kas nesīs 
līdzi pārmaiņas, kuras realizēsies, īstenojot 
administratīvi teritoriālo reformu. Pēdējā 
pusgada laikā, administrācijas, iestāžu darbinieki, 
kopā ar kaimiņu novadu vadību, ir izstrādājuši 
struktūru par tālāko pagastu darbību un līdz ar 
to pakalpojumu pieejamību jau Balvu novada 
teritorijā. Pēc  nepilnu 12 gadu pastāvēšanas, 

pēc 2009. gada reformas, Rugāju novads tiks pievienots Balvu novadam. 
Vēlos pateikt jums, mīļie Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotāji, paldies 
par saturīgi darbīgajiem gadiem, par paveiktajiem darbiem un kopā būšanu, 
stiprinājuma vārdiem, novērtējumu, arī kritiku. Paldies bijušajiem pagastu 
vadītājiem - Ritai Krēmerei un Ēvaldam Stērniekam, kuri stāvēja klāt pie 
mūsu, Rugāju novada, veidošanas šūpuļa. Gribu vēlēt mums visiem labklājību 
un attīstību. Jā, būs savādāks laiks un ļoti gribas ticēt, ka spējam darīt daudzas 
labas un vajadzīgas lietas, lai būtu apmierināti ar dzīvi jau mūsu jaunajā - 
Balvu novadā.”

Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Neskatoties uz to, ka tuvojas 1.jūlijs, pašvaldībā 
darbi turpinās un tiek nodrošināti pakalpojumi 
iedzīvotājiem komunālajā, sociālajā, izglītības 
u.c. jomās. Neskaidrāka situācija būs pēc 
1.jūlija, kamēr tiks izveidota struktūra un noteikti 
katras institūcijas pienākumi un uzdevumi, taču 
neskatoties uz to, ieplānotie darbi jāturpina,  
jo 2021.gada pašvaldības budžets ir ieplānots 
visam gadam.

          Saskaņā ar Apvienošanās projektu ir plānots izveidot Lazdukalna pagasta 
pārvaldi un Rugāju pagasta pārvaldi, kas līdzīgi, kā kaimiņu novados ir 
organizē saimnieciskos jautājumus, savukārt iestādes un struktūrvienības tiks 
apvienotas. No 1.jūlija izmaiņas neskar izglītības iestādes un tās darbiniekus.  
      Pašvaldības, kurām ir noteikts reģionālās nozīmes attīstības centrs, ir 
bijušas labākā situācijā, salīdzinoši ar citiem novadiem, jo bija lielākas 
iespējas saņemt dažādus finansējumus infrastruktūras attīstībai. Neskatoties 
uz to, Rugāju novada dome, kopš izveidots novads, realizējusi gandrīz 70 
projektus par summu  vairāk kā 7 milj. eiro dažādās jomās, piesaistot papildus 
finansējumu projektiem no dažādiem fondiem, jo pašvaldības ikgadējais 
budžets ir bijis ap 2 miljoni eiro. Šo summu saņēmusi lauku teritorija - 2 
pagasti!  Viss paveicams tikai komandā, kopīgā domes administrācijas 
un iestāžu darbinieku  kopdarbā vienam otru uzklausot un  sadarbojoties. 
Gan iestāžu darbinieki, gan mūsu novada biedrības ir realizējuši projektus, 
sekmējot pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un attīstību.
        Un    protams    svarīgs    ir    bijis    atbalsts    lēmumu   pieņemšanā   no 
lēmējvaras – mūsu pašvaldības deputātiem. Paldies ikvienam deputātam, kas 
uzklausīja iedzīvotājus, sniedza priekšlikumus domei lēmumu pieņemšanā, 
kā arī atbalstīja nozīmīgus lēmumus novada attīstības veicināšanā. Savu 
ieguldījumu ir snieguši deputāti  Andris Leons, Staņislavs Karelis, Valdis 
Ančs, Inese Feldmane , Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Olita Loseva, 
Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Jānis Lesnieks, Eduards Stalidzāns, Ēvalds 
Stērnieks, Rasma Zuša, Andrejs Stepāns, Andis Petuks, Uldis Melnacis, Agris 
Kalnējs, Sarmīte Pērkone, Jānis Ikstens, Lauris Krēmers, Laura Kļaviņa, 
Kaspars Duļevskis, Kārlis Brūvers, kā arī Paldies Rugāju novada domes 
priekšsēdētājai Ritai Krēmerei un Sandrai Kapteinei par ieguldīto darbu un 
atbalstu!

Adreses piešķiršana novadam 
un novadā ietilpstošajām 
teritoriālajām vienībām 

Atbilstoši likumdošanai no 2021.gada 
1.jūlija Latvijas teritorija tiks iedalīta 
valstspilsētu pašvaldībās un novadu 
pašvaldībās. Novada teritorija tiks 
iedalīta pilsētās un pagastos. Veicot 

izmaiņas administratīvi teritoriālajā 
iedalījumā  Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajām adresēm adreses 
pieraksts tiks mainīts automātiski. 
Līdz ar to reģistri (Nekustamā īpašuma 
valsts kadastrs, Iedzīvotāju reģistrs, 
Electrum, Latvenergo u.c. reģistri), 
kuriem ir tiešsaiste ar Valsts reģistru 
saņem šī reģistra datus – adresācijas 
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Rugāju novada biznesa ideju konkursā atbalstu 
gūst trīs idejas
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības 
vides attīstību Rugāju novadā, arī 
šogad tika izsludināts “Rugāju 
novada Biznesa ideju konkurss”. 
Pašvaldība konkursa īstenošanai 
piešķīra finansējumu 5000 EUR 

apmērā no Rugāju novada 
pašvaldības 2021. gada budžeta 
līdzekļiem. Viena uzņēmuma vai 
fiziskas personas vienam biznesa 
idejas projektam maksimāli 
pieļaujamais pašvaldības 

līdzfinansējuma apmērs ir 2000 
EUR. To, ka biznesa idejas var 
būt visdažādākās, pierādīja 
konkursa dalībnieki, liekot saprast 
arī to, ka svarīgi ir būt gatavam 
jauniem izaicinājumiem un 

sasniegumiem savā dzīvē. Rugāju 
novada biznesa ideju konkurss 
piedāvā lielisku iespēju iegūt gan 
pirmo kapitālu idejas realizācijai, 
gan iegūt līdzekļus jau esošās 
uzņēmējdarbības veicināšanai!

Vārds, Uzvārds /nosaukums Kārlis Brūvers
Projekta nosaukums VELO KEMPINGS
Projekta kopējās izmaksas (EUR) 2155
Pieprasītā summa no pašvaldības (EUR) 1880
Līdzfinansējums (EUR) 275

Biznesa ideja paredz, ka 
tiks piedavāta velosipēda un 
velokempera noma, nesteidzīgai un 
mierpilnai atpūtai Latgales dabā, 
nezaudējot komfortu.          
              “Sakarā ar pandēmiju un 
ceļošanas ierobežojumiem, Latvijas 
iedzīvotāji ir sākuši novērtēt un izbaudīt 
vietējos tūrisma piedāvājumus, 
turklāt izvēloties tieši individuālas 
atpūtas iespējas laukos, prom no 
cilvēku pūļiem un sabiedrības. Mana 
biznesa ideja piedāvās aktīvu atpūtu, 
izbaudot īstu brīvību skaistās Latgales 
dabā, neatsakoties no komforta. 
Lai gan pasaulē (Ziemeļamerikā, 
Dānijā,Vācijā) eksistē jau vairāki 
velokemperu ražotāji, mana biznesa 
ideja gan Latvijā, gan pasaulē būs 
unikāla, jo līdz šim brīdim, vēl 
neviens nepiedāvā to nomu. Esmu 
aktīvs ceļotājs, kas priekšroku dod 
individuāliem pārgājieniem neskartā 
dabā, ar telti un guļammaisu. Esmu 
izbaudījis un izvērtējis visus plusus un 
mīnusus, ko dod nakšņošana teltī. Tā, 
pirms vairākiem gadiem, dzima mana 

biznesa ideja, kura apvienos komfortu 
un brīvību, ko dod atpūta dabā. Savā 
profesionālajā darbā, 12 gadu laikā, 
esmu apguvis arī saskarsmes spējas 
ar klientiem, iepazinis daudzus un 
dažādus cilvēka tipus un sapratis to 
vēlmes un vajadzības,” savā projekta 
pieteikumā raksta Kārlis Brūvers. 

 
                 Kas ir velokemperis? 
Tas ir miniatūras, super viegls, ar 
velosipēdu velkams kemperis ar vienu 
pilnizmēra (90x200cm), komfortablu 
guļvietu, komplektā ar visu 
nepieciešamo, vienkāršas maltītes vai 

kafijas/tējas pagatavošanai un pašām 
nepieciešamākajām higiēnas precēm 
(tualetes papīrs, roku ziepes, mitrās 
salvetes, aptieciņa).   
         “Visi noteikti ir piedzīvojuši, 
cik piepūlinoši ir pēc gara pārgājiena 
vai velo brauciena atrast piemērotu un 
līdzenu vietu telts uzsliešanai. Tomēr 
tagad iedomājaties, cik patīkami 
būtu pēc gara pārbrauciena vienkārši 
noparkoties skaistā priežu silā, atvērt 
velokempera sānu durvis, novilkt 
kurpes un apgulties ērtā un mīkstā 
guļvietā. Pa minikempera gala logu, 
kas speciāli ir izveidots liels, baudāma 
dabas ainava. Atvērtas minikempera 
durvis (tās veras uz augšu) reizē kalpo 
arī kā jumts. Otra priekšrocība ir, 
ērtums. Ar maniem velokemperiem 
var doties spotānos pārbraucienos. Tev 
nav ilgi jāpako mantas un jāuztraucas 
par to vai nebūsi kaut ko aizmirsis 
paņemt līdzi- visi nepieciešamie 
pamatpriekšmeti nāk komplektā! Tev 

nav arī jāuztrauca par laikapstākļiem 
– lietus gadījumā Tu vari apstāties sev 
patīkamā vietā, ērtā guļvietā baudīt 
labu grāmatu un karstu tēju dabas 
vidū! Trešā priekšrocība ir, drošības 
sajūta. Kādam varbūt ir mazliet 
bailīga sajūta gulēt teltī meža vidū, jo 
nevar redzēt kas ārā notiek. Arī vējšs, 
kas purina telti, neveicina mierpilnu 
atpūtu. Drošāka sajūta turklāt ir gulēt, 
30 cm virs zemes, stingras struktūras, 
aizslēdzamā kemperītī ar logu!” 
pārliecināts K.Brūvers. 
         Tāpat biznesa idejas autors 
pastāstīja, ka pirmais solis projekta 
realizācijā būs materiālu iegāde pirmo 
divu velokemperu izgatavošanai un 
divu velosipēdu iegādei.  Otrs solis un 
izdevumu pozīcija veltīta marketinga 
un atpazīstamības aktivitātēm - 
mājaslapas izstrāde un kvalitatīvu 
bilžu un video materiāla izgatavošana 
reklāmas vajadzībām.

 
“Mana biznesa ideja 

piedāvās aktīvu atpūtu, 
izbaudot īstu 

brīvību skaistās 
Latgales dabā, 
neatsakoties 
no komforta.”

Vārds, Uzvārds /nosaukums SIA “D zemnieks”
Projekta nosaukums ĶīMISKĀS 

TīRīŠANAS 
PAKALPOJUMA IZ-
VEIDE RUGĀJU NO-
VADĀ

Projekta kopējās izmaksas (EUR) 2005 EUR
Pieprasītā summa no pašvaldības (EUR) 2000.00
Līdzfinansējums (EUR) 5.00

Projekta mērķis ir nodrošināt 
ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu 
sniegšanu Rugāju novadā. 
           Tiks iegādāts “E-Ra Plus” - 
spēcīgs un drošs aparāts tīrīšanai un 
dezinfekcijai, kuru ar rokām kopā 
salikuši labākie sava darba speciālisti. 
Tas sevī apvieno profesionāla tvaika 
tīrītāja un jaudīga mazgāšanas 
putekļsūcēja funkcijas. E-Ra Plus” – 
daudzfunkcionāls kompakts aparāts, 
paredzēts tīrīšanai un dezinfekcijai. 
Apvieno sevī profesionāla tvaika 
tīrītāja un jaudīga mazgāšanas 

putekļsūcēja funkcijas. Lieliski 
piemērots stiklu mazgāšanai, 
ķīmiskajai vai ekoloģiskajai mīksto 
mēbeļu, automašīnu salonu, tvaika 
nosūcēju, paklāju, parketa, lamināta, 
santehnikas, kā arī metāla virsmu un 
flīžu tvaika tīrīšanai. 
        “E-Ra Plus” ir ideāli piemērots 
viesnīcu uzkopšanai, automazgātavās, 
privātmājās, biznesa centros, fitnesa 
centros, skaistumkopšanas salonos u.c. 
Izpētot esošo tirgus situāciju, ir nonākts 
pie secinājuma, ka šāds pakalpojums 
novadā nav pieejams. Savukārt Balvu 

novadā pēc šāda tipa pakalpojuma 
jāstāv rindā vismaz trīs mēnešus,” 
pastāstīja projekta iesniedzēja. SIA 
“D Zemnieks” atzina, ka arvien vairāk 
uzņēmumu un iedzīvotāju izvēlas 
savus transportlīdzekļus, birojus, 
telpas, viesu namus un mājas tīrīt nevis 
paši, bet izmantojot pakalpojumu. 
Potenciālais klients ir jebkurš 
uzņēmums, juridiska vai fiziska 
persona novadā un Ziemeļlatgalē, kam 
pieder automašīna, mikroautobuss vai 
autobuss, jebkuras telpas, privātmājas, 
dzīvoklis vai viesu nams. Tāpat 

tiek padomāts arī par biznesa idejas 
riskiem secinot, ka nopietnākais no 
tiem ir personāla risks. “Ja darbinieks 
saslimst, nav tik viegli viņu aizvietot. 
Bet par to ir padomāts - apmācībās, 
kā pareizi lietot pamatlīdzekli 
piedalīsies vismaz divi cilvēki 
(uzņēmuma īpašnieks un poteciālais 
darbinieks), lai nepieciešamības 
gadījumā pakalpojuma sniegšanā 
nenotiktu dīkstāve un darbinieks uz 
prombūtnes laiku tiktu aizvietots 
pietiekoši profesionāli un kvalitatīvi,” 
pārliecināta biznesa idejas autore. 
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Vārds, Uzvārds /nosaukums SIA “Auduma pērle”
Projekta nosaukums PAMATLīDZEKĻU 

NODROŠINĀŠANA 
APĢĒRBU 
RAŽOŠANAI

Projekta kopējās izmaksas (EUR) 1070.00
Pieprasītā summa no pašvaldības (EUR) 1000.00
Līdzfi nansējums (EUR) 70.00

Projekta mērķis ir iegādāties 
pamatlīdzekļus, lai varētu 
nodrošināt ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu apģērbu šūšanu.
          “Apģērbu tirgus Latvijā un pasaulē 
ir ļoti plašs, bet roku darbs vienmēr 
ir bijis augstu novērtēts. Mūsdienās 
aizvien aktuālāk ir sekot līdzi vides 
jautājumiem, resursu patēriņam, tāpēc 
apģērbu izstrādē tiks izmantoti arī 
ilgtspējīgi materiāli. Šī būs uzņēmuma 
konkurētspējas priekšrocība un šādam 
precēm ir arī eksporta potenciāls,” 
savā projekta pieteikumā norāda 
autore. 
          Klientiem tiks piedāvāts gan 
sieviešu, gan vīriešu apģērbs, kurš ir 
radīts ar roku darbu un augstā kvalitātē, 
no kvalitatīviem materiāliem. 
Klientam būs iespēja iegādāties gan 
gatavus apģērbu modeļus, gan pasūtīt 
personalizētu apģērbu. Apģērbu varēs 

iegādāties uzņēmuma internetveikalā 
vai tirdzniecības platformā www.etsy.
com. Preču ražošanā tiks izmantoti arī 

ilgtspējīgi un videi draudzīgi materiāli. 
         Domājot par ilgtspējīgu 
attīstību, projekta autore zināja teikt, 
ka atgriezumi no šiem materiāliem 
tiks izmantoti, lai šūtu auduma 
iepakojumus,        piemēram,         lina 

salvetes, lina maisiņus pārtikai 
(maizei), iepirkumu somas, maciņus 
priekš plānotājiem, albumiem. 
“Nākotnē uzņēmumam ir potenciāls 
piedāvāt arī apģērbu labošanas 
pakalpojumu, paplašināt tirdzniecības 
vietas, sadarbojoties ar veikaliem, kas 
pārdot Latvijā ražotas preces, apģērbu 
mazumtirdzniecības veikaliem, 
zero waste koncepta veikaliem, lai 
tur pārdotu iepakojumus. Galveno 
klientu loku veidos Latvijas pircēji, 
izmantojot internetveikalu, tirdziņus,” 
atklāja biznesa idejas autore. Taču 
radītās preces tiks piedāvātas arī 
ārvalstu tirgiem, lai varētu attīstīt 

eksportu. Tiek plānots, ka klienti būs 
ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, kuri 
iegulda līdzekļus ilgtspējīgās lietās, 
kuriem patīk šūt personalizētu apģērbu, 
iegādāties apģērbu, kas ir darināts ar 
rokām. Tiek domāts arī par to, ka viens 
klients var preces iegādāties atkārtoti, 
tāpēc nepieciešams regulāri atjaunot 
piedāvājumu, modeļus, paplašināt 
sortimentu, lai klients izvēlētos vēlreiz 
iegādāties preci tieši no šī uzņēmuma. 
Šo produkciju iegādāsies patērētāji, 
kuriem ir svarīga apģērba kvalitāte, 
materiāls, iespēja pielāgot apģērbu 
savām vēlmēm.

“Klientiem tiks 
piedāvāts gan sieviešu, 

gan vīriešu apģērbs, 
kurš ir radīts ar roku 

darbu un augstā 
kvalitātē, no 
kvalitatīviem 
materiāliem.”

Uzņēmējiem 
pieejams 
atbalsts jaunu 
produktu vai 
tehnoloģiju 
izstrādei
Informācija: https://www.liaa.gov.lv/

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 
izsludina Norvēģijas Finanšu instrumenta 
uzņēmēju atbalsta programmas “Zaļo inovāciju 
un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
produktu izstrāde” projektu iesniegumu atlases 
kārtu. Ar šīs neliela apjoma grantu shēmas 
starpniecību uzņēmējiem ir iespēja piesaistīt 
līdzfi nansējumu līdz 130 tūkstošu eiro apmērā.
          “Viens no Latvijas ekonomiskās attīstības 
ilgtermiņa mērķiem ir dubultot eksporta apjomu līdz 
2030. gadam. To būs iesējams paveikt tikai tad, ja 
mēs strādāsim pie jaunu augstas pievienotās vērtības 
produktu radīšanas. Norvēģijas fi nanšu instrumenta 
programma ir laba iespēja kā paaugstināt savu 
produktivitāti un eksportspēju,” uzsver LIAA 
direktors Kaspars Rožkalns.
          Projektu konkursa mērķis ir paaugstināt 
Latvijas komersantu konkurētspēju un sekmēt jaunu 
produktu vai tehnoloģiju izstrādi zaļo inovāciju un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
jomās. Atbalsts tiks sniegts jauna produkta vai 
tehnoloģijas eksperimentālai izstrādei, testēšanai 
un sertifi cēšanai, intelektuālā īpašuma tiesību 
nostiprināšanai, kā arī zināšanu pārneses darbību 
fi nansēšanai ar projekta partneri, kas saistīta ar 
jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādi. Projekta 
īstenošanas laikā jāizstrādā viena produkta 
vai tehnoloģijas prototips, kas nav paredzēts 
komerciālām vajadzībām. 
            Projektu iesniegumus varēs iesniegt LIAA 
līdz šī gada 31.augustam. Tos plānots izvērtēt 
četru mēnešu laikā, kas ļaus noslēgt līgumus ar 
līdzfi nansējuma saņēmējiem un uzsākt projektu 
īstenošanu nākošā gada sākumā.Vairāk informācijas 
par konkursa atlases nolikumu un iesniedzamajiem 
dokumentiem atrodama tīmekļvietnē www.
norwaygrants.lv programmas “Bizness un 
Inovācijas” sadaļā “Projektu konkursi”.

Latgales plānošanas 
reģions izsludina 
pieteikšanos atklātā 
projektu konkursā 
“Atbalsts biznesa ideju 
īstenošanai Latgalē”
Informācija: Latgales plānošanas reģions

Latgales plānošanas reģions ir izsludinājis pieteikšanos EEZ grantu 2014.–
2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana 
un kultūras sadarbība” atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju 

īstenošanai Latgalē”, kur būs iespēja saņemt atbalstu uzņēmējdarbības 
attīstībai līdz 2024. gadam, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba 
vietas Latgales reģionā.
              Projektu konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības 
jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fi ziska un juridiska persona (mazais 
vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. 
Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu 
produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas 
jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī 
esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.
         Konkursam pieejamais programmas līdzfi nansējums ir 540 000 EUR 
un vienam projektam pieejamais līdzfi nansējums ir no 5000 līdz 10 000 EUR. 
Līdzfi nansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām.
           Visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona 
mājas lapā internetā, sadaļā Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai 
Latgalē” www. lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi -programma/ , kā arī EEZ 
grantu mājas lapā internetā eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-
konkursi .
        Projektu pieteikumus var iesniegt Latgales plānošanas reģionam no 
2021. gada 17. jūnija līdz 21. septembrim. Sīkāka informācija –  nosūtot 
jautājumus uz e-pastu: eeagrants@lpr.gov.lv
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Rugāju novada skolēni un pedagogi veiksmīgi 
noslēdz mācību gadu un saņem apbalvojumus

Biruta Berkolde
Rugāju novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja

Pēdējā mācību gada dienā, 31. 
maijā, skolēni šogad liecības 
saņēma attālināti, bet 36 drošajos 
novados, tostarp Rugāju novadā, 
– klātienē. Tie skolēni, kam gājis 
grūtāk, turpinās strādāt jūnijā, kad 
trīs nedēļas turpināsies pagarinātais 
mācību gads. Nenoliedzami 
aizvadītais mācību gads ir bijis 
izaicinājumiem pārpilns, jo 
draudošā vīrusa nemanāmā 
klātbūtne gan tiešā, gan netiešā 
veidā visiem likusi mainīt ierasto 
lietu kārtību.
           Klātienes mācību prieks bija 
īss, bet attālinātajā mācību procesā 
patstāvīgi mācīties nebūt nav 
bijis viegli. Tomēr Rugāju novada 
pašvaldības skolu izglītojamie savu 
spēku robežās ir centušies sekmīgi 
mācīties, pamanījušies piedalīties 
mācību priekšmetu olimpiādēs un 
citās izglītojošās aktivitātēs. Tāpēc 

novada pašvaldība tradicionāli ar 
naudas balvām apbalvoja 99 novada 
skolu izglītojamos par sasniegumiem 
mācībās, interešu izglītībā, sportā un 
sabiedriskajās aktivitātēs.
         2020./2021. mācību gadu 65 
pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu skolēni beidza ar labām, ļoti 
labām un teicamām sekmēm.
        Mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās pašvaldības skolu 18 
skolēni, no kuriem sešiem skolēniem 
bija godalgotā 1., 2., vai 3. vieta 
(starpnovadu olimpiādēs), Rugāju 
novada vidusskolas 9. klases 
skolniecei Elvitai Rizenai – 3. vieta 
valstī latviešu valodas olimpiādē. 
Savukārt vidusskolas 9. klases 
skolniece Sintija Vīksniņa ieguva 
3. vietu reģionālajā zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā. Abu 
skolu 11 skolēni saņēma Pateicības 
rakstus par dalību starpnovadu mācību 
priekšmetu olimpiādēs.
       Rugāju novada vidusskolas 
16 izglītojamie bija aktīvi dažādu 
reģiona, valsts līmeņa erudīcijas un 

radošo darbu konkursu dalībnieki, 
iegūstot godalgotas vietas, atzinību. 
Pašvaldības skolu 13 skolēniem 
veicies atklātajās skolēnu sporta 
spēlēs, arī iegūstot godalgotas vietas.
        Naudas balvas tika piešķirtas arī 
profesionālās ievirzes – Rugāju sporta 
centra – basketbola mācību treniņu 
piektā un sestā apmācības gada grupu 
un sporta meistarības pilnveidošanas 
otrā apmācības gada 11 audzēkņiem. 
Četras sporta skolas audzēknes 
ieguva godalgotas vietas atklātajās 
starpnovadu sporta skolu sacensībās 
vieglatlētikā. Sporta centra interešu 
izglītības programmas „Svarbumbu 
celšana” audzēkne Dita Stivriņa trīs 1. 
vietas un 3. vietu izcīnīja, piedaloties 
Latvijas turnīros, Baltijas čempionā 
un Eiropas atklātajā čempionātā 
svarbumbu celšanā.
           Par pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo sagatavošanu augstiem 
sasniegumiem valsts olimpiādē un 
sacensībās naudas balvu saņēma 
pedagogi Sanita Ciukora un Ainārs 
Dokāns.

        Pedagogs – tā ir profesija, kur 
jāpilnveidojas visu mūžu. Attālinātās 
mācības to tikai vēlreiz apstiprināja, 
jo tik salīdzinoši īsā laika sprīdī apgūt 
tik daudz tehnoloģiju, visu saplānot 
un izdarīt – tas bija liels izaicinājums. 
Skolotāji vienmēr būs tie, kuri prot 
apgūt jauno, pielāgoties visiem 
apstākļiem un jebkurā gadījumā spēj 
paveikt savu darbu, darot to nesavtīgi. 
Viņi arī šoreiz pelnījuši vislielāko 
pateicību!
         Arī vecāki bija izsisti no ierastā 
ikdienas dzīves ritma. Vecākiem daudz 
laika un enerģijas prasījusi bērnu 
motivēšana un vielas paskaidrošana, 
sadzīves organizēšana sarežģītā 
mācību gada laikā. Tāpēc vecāki 
pelnījuši lielu jo lielu Paldies!
        Jā, vislielākā nozīme skolēnu 
labsajūtai šogad bijusi attiecībām ar 
vecākiem, tuviniekiem, pedagogiem 
un draugiem. Tās bija jāsalāgo ar 
pienākumu regularitāti, patstāvību un 
personīgo atbildību. Cik nu skolēni to 
varējuši, arī darījuši. Malači! Daudz 
saules un labu atpūtu vasarā!

Latgales plānošanas reģions izsaka 
pateicību 75 absolventiem no visām 
pašvaldībām
Latgales plānošanas reģions 
sadarbībā ar pašvaldībām turpina 
aizsākto tradīciju – labāko 
absolventu godināšanu. Arī šogad 
tiks pasniegti pateicības raksti 
absolventiem. Latgales plānošanas 
reģiona attīstības padomes 

priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, 
novērtējot jauniešu ieguldīto darbu 
un laiku, lai piedalīties dažādos 
pasākumos un ar to popularizētu 
Latgali, izteicis pateicību 75 reģiona 
profesionālo un vispārizglītojošo 
vidusskolu, ģimnāziju un koledžu 

absolventiem. Latgales plānošanas 
reģiona pateicības raksts par labām un 
teicamām sekmēm mācībās un aktīvu 
dalību skolas un novada sabiedriskajā 
dzīvē tiks pasniegts arī Rugāju 
novada vidusskolas absolventam 
Elgaram Adelčam. Pu
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Liene Pipure
Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece 

Mācību gada izskaņā Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas 
grupas un 1.-4.klases pievērsās dārzkopju profesijai – Erasmus+ 
projekta Nr.2018-1ES01-KA229-05071_5 “School gardens around 
Europe” ietvaros katrs skolēns iestādīja savu īpašo pupu.
           Pupu attīstība tika rūpīgi vērota, veicot mērījumus un pierakstus 
Pupas dienasgrāmatā.Visgarāko pupu, centīgi saimniekojot, izdevās 
izaudzēt 4.klasei, kuri tika dāsni atalgoti ar ražu.

Iestāda pupas un 
vēro to attīstību

Informācija: Līga Spriņģe

Katras aktivitātes plānošanai tika rīkotas 
jauniešu darba grupas sanāksmes, lai lemtu kā 
veiksmīgāk un aizraujošāk noorganizēt katru 
pasākumu, sadalot pienākumus.
Jau 2020. gada augustā 20 jaunieši devās  
ekspedīcijā uz Ūdens tūrisma attīstības centru 
“Bāka”, kur varēja vērot putnus un dabu ar 
sauszemes teleskopu un binokļiem no  “Bākas” 
jumta skatu platformas, lai pilnvērtīgi izbaudītu 
un izzinātu ūdensputnu ligzdošanu Kvāpānu 
dīķos un Lubāna ezerā. Aktivitātes laikā 
dalībniekiem bija iespēja laivot ar divvietīgiem 
kajakiem un SUP dēļiem, kas nenoliedzami 
jauniešos raisīja lielu interesi un aizrautību. 
Noslēgumā jaunieši baudīja pašu uz ugunskura 
vārīto zivju zupu. 
            Orientēšanās seriāli Latgale open (t.sk. Tēva 
diena Rugājos) plānotajā laikā notika tikai 2020. 
gada rudenī. Šī gada maijā, Latvijā izsludinātās 
ārkārtējās situācijas Covid-19 ierobežošanas dēļ, 
Latgale open orientēšanās seriāli nenotika, tādēļ tos 
īstenojam jūnijā. 
            Aktivitātē “Nakts Orientēšanās Rugājos 
(Lāčplēša diena)”, ņemot vērā ārkārtējo situāciju 
valstī un to epidemioloģiskiem nosacījumiem, 
drīkstēja piedalīties tikai 5. un 6.klašu skolēni. 

Ievērojot drošības noteikumus, orientēšanās 
aktivitātē “Drosmīgie Lāčplēši” plkst.17:00 
kontrolpunktu medības uzsāka 6. klases sportisti, 
bet plkst.18:30 naksnīgajā piedzīvojumā devās 5. 
klases skolēni.
            Skolēni šī projekta ietvaros, varēja apgūt 
mobilo tehnoloģiju un lietotņu izmantošanas 
ārpustelpu pasākumu vadību, gan teorētiski, gan 
praktiski pielietojot tās Rugāju parka teritorijā.
          Savukārt šajā gadā no 19. februāra līdz 4. 
martam norisinājās Latvijas skolu Ziemas festivāls 
2021, kas šoreiz notika virtuāli. Lai rosinātu lielāku 
interesi dalībai šajā pasākumā, šī aktivitāte tika 
īstenota arī projekta ietvaros. Festivālā piedalījās 
108 Latvijas skolas, kuras pārstāvēja 1650 skolēni, 
sadalot vairāk nekā 200 medaļu komplektus. Divu 
nedēļu garumā skolēni attālināti sacentās distanču 
un kalnu slēpošanā, snovbordā, skriešanā un iešanā, 
rezultātus fiksējot ar pašu mobilajiem telefoniem un 
izmantojot GPS sporta lietotnes. Medaļu ieguvējus 
noteica pēc festivāla laikā visvairāk veiktajiem 
kilometriem visos sporta veidos kopā katrā skolā, 
absolūtajā un skolu kopvērtējumā. Izturīgākie 
Rugāju novada vidusskolas skolēni: Karīna 
Trimalniece pieveica - 191.84 km, Marta Kočāne – 
127.47 km, Kārlis Rakstiņš – 113.78 km.
            Jūnijs ir iesācies ar brīvlaiku, bet lai būtu 
interesantāk, pavadīts laiks kopā ar vienaudžiem, 

7. jūnijā tika īstenota aktivitāte “XRace Rugājos”. 
Komandās pa divi dalībnieki, pārvietojoties ar 
laivu, kājām un visbeidzot ar velosipēdu vai 
skrejriteni, veica noteiktu distanci: orientējoties 
meklēja kontrolpunktus. Šis bija pirmais šāda 
veida piedzīvojums - XRace Rugājos. Tā bija 
iespēja pilnveidot prasmi strādāt komandā, risināt 
problēmas, veicināt pārliecību par sevi un celt 
pašvērtību. Protams, neizpalika garšīgā, pašu vārītā 
zupa, kā arī balvas uzvarētājiem.
 Jaunatnes iniciatīvas projekta “Vilinošais 
izaicinājums Rugāju jauniešiem!” noslēgsies 2021.
gada 31.jūlijā. Piedaloties projektā, skolēniem bija 
iespēja apgūt pieredzi orientēšanās pasākumos, 
baudīt kopā būšanu. Aktivitātēs jaunieši apguva 
fizisko sagatavotību un prasmi darboties komandā, 
kas viņiem dod dzīvei nepieciešamo rūdījumu, 
prasmes rīkoties nestandarta situācijās, saglabāt 
mieru, lai neapjuktu neparedzētos apstākļos. 
                Neizpaliks arī viens no noslēdzošajiem 
pasākumiem aktīvākajiem šī projekta dalībniekiem, 
tā ir ekskursija uz Valmieras piedzīvojumu parku.
Šo Jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē 
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta mērķa grupa 
ir novada vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 
12.klasei.

Vilinošais izaicinājums Rugāju jauniešiem
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Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Šī gada 14. jūnijā apritēja  80 
gadu kopš Padomju Savienība, pēc 
Latvijas okupācijas, organizēja 
pirmās masu deportācijas – 1941. 
gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 
tūkstoši Latvijas pilsoņu.
            Pieminot deportāciju upurus, 
14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā ar 
nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” 
vienlaikus visā Latvijā tika lasīti 1941. 
gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju 
vārdi. Piemiņas pasākumi notika arī 
tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.
Rugāju novadā vārdu lasīšana notika 
Rugāju novada Tautas namā. Šeit 
kopumā tiks lasīti 35 deportēto cilvēku 
vārdi. Lasījumus veica Rugāju novada 
muzeja vadītāja Velga Vīcupa.
       14. jūnijā, visas dienas garumā, 
ikviens tika aicināts atcerēties, 
pieminēt un godināt deportācijās  
cietušos, Rugājos pie komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas akmens, 
noliekot ziedus un iededzot svecītes.
            “Sveicieni visiem rugājiešiem un 

lazdukalniešiem šajā skaistajā, bet tik 
skumju atmiņu pilnajā vasaras dienā! 
Sveicieni tiem, kas šeit dzīvo un tiem, 
kas izkaisīti pa visu Latviju un pasauli 
vēl no mūsu mazā, tik mīļā, sava 
Rugāju novada! Šajā komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā 
atceramies un nosaucam vārdā katru, 
kuru tajā dienā, 80 gadus atpakaļ, 
izsūtīja. Jo svarīga un īpaša ir katra 
dzīvība. Nosaucot vārdā visus izsūtītos 
no Rugāju novada 14. jūnijā, mēs 
godinām katru cietušo, šādi parādot 
notikušā lielos apmērus un traģismu.  
No Rugāju novada 1941. gada 14. 
jūnijā izveda 46 iedzīvotājus. 25 – no 
Rugāju pagasta un 21 – no Lazdukalna 
pagasta. Tolaik daļa Lazdukalna 
pagasta, ko izveidoja vēlāk, atradās 
Bērzpils pagastā. Tikai pavisam nesen 
mūžībā devās Konstantīns Maslovskis, 
izsūtītais no Lazdukalna pagasta, kurš, 
guvis Sibīrijas rūdījumu, pārsniedza 
90 mūža gadu slieksni.  Rugāju 
pagastā vēl joprojām, stipra kā dzimtās 
Ozolsalas ozols, savu 94. gadskārtu 
gatavojas sagaidīt Margarita Stradiņa 
no Siliņu ģimenes. Tajā tālajā 1941. 
gadā,   kad   Margaritu   kopā  ar  visu 

ģimeni izsūtīja uz Sibīriju, vairāk kā  
divu nedēļu ilgā piespiedu ceļojuma 
laikā līdz nometinājuma vietai  
Margarita uzzināja, ka sācies karš, 
Latvijā pagāja Jāņu diena un 6. jūlijā 
Margarita skumji atzīmēja savu 14. 

dzimšanas dienu.Vēlam viņai veselību 
un tādu pašu izturību, kā līdz šim!” 
savā uzrunā teica Rugāju novada 
muzeja vadītāja Velga Vīcupa. 

Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām

Izsūtītie no Rugāju novada 1941. gada 14. jūnijā

RUGĀJU 
PAGASTS

Aizstirnes
Dauku ģimene
1.Lūcija - 38 gadi
2.Anna - 15 gadi
3.Inta - 10 gadi
4.Ārija - 7 gadi
5.Ilga - 4 gadi

Daugasne
Krasno ģimene
6.Vilberts - 33 gadi
7.Elvīra - 24 gadi
8.Aija - 2 gadi
9.Daila - daži mēneši

Rugāju stacijas māja
Kalniņu ģimene
10.Pēteris - 36 gadi
11.Olga - 36 gadi
12.Leonīds - 9 gadi

Līdumnieki
Līdumu ģimene
13.Helēna - 60 gadi
14.Ēriks - 32 gadi

Rugāji, Kurmenes iela
15.Ernests Linde - 44 
gadi

Ozolsala
Siliņu ģimene
16.Aleksandrs - 53 gadi
17. Anna - 45 gadi
18.Margarita - 14 gadi
19.Jānis - 12 gadi
20.Andrejs - 7 gadi

Pakrata
Rozenieku ģimene
21.Tekla - 41 gads
22.Aleksandrs - 39 gadi
23.Anna - 18 gadi
24.Inga - 9 gadi

Rugāji, Stacijas māja, 
Dzelzceļa iela
25.Jānis Vaļuks - 39 
gadi

LAZDUKALNA 
PAGASTS

Aizsargi
Blūmu ģimene
26.Emīlija - 53 gadi
27.Konrāds - 22 gadi
28.Elvīra - 11 gadi

Ozolnes
Gruntmaņu ģimene
29.Jēkabs - 33 gadi
30.Vanda - 22 gadi

Kļavukalns
Maslovsku ģimene
31.Staņislavs - 56 gadi
32.Ludviga - 46 gadi
33.Kazimirs - 13 gadi
34.Konstantīns - 11 gadi

Drudži
Pakalnu ģimene
35.Jānis - 54 gadi
36.Anna - 38 gadi
37.Aina - 9 gadi

Dundenieki
Pulksteņu ģimene
38.Jānis - 45 gadi
39.Emma - 43 gadi
40. Anna - 15 gadi
41.Nanija - 13 gadi
42.Teoddors - 11 gadi
43.Daina -  8 gadi
44.Gaida - 6 gadi

Ozolaiņi
Putniņu ģimene
45.Jānis - 63 gadi
46.Ivars Voldemārs - 28 
gadi
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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.
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    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
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10.jūlijā pulksten 13.00 
Rugāju parkā 
Svinēt Bērnības svētkus aicināti 
Rugāju un Lazdukalna pagastos 
2016.gadā dzimušie bērni.

10.jūlijā pulksten 20.00 
Rugāju parkā 
Svinēt Jaunības svētkus aicināti 
Rugāju un Lazdukalna pagastos 2003.
gadā dzimušie jaunieši. Iepriekšējā 
pieteikšanās līdz 5.jūlijam pa tālruni 
28384855.

Atrodoties pasākuma norises vietā 
aicinām ievērot epidemioloģiskās 
drošības noteikumus.

Dievkalpojumi jūlijā

Augustovas svētās Elizabetes 
Romas katoļu baznīcā
4. jūlijā pulksten 12.00 
18. jūlijā pulksten 12.00 

Skujetnieku baznīcā
2. jūlijā pulksten 12.00 

Rugāju Romas katoļu baznīcā
4. jūlijā pulksten 14.00 
18. jūlijā pulksten 14.00

Kāzu kleitu uzmērīja tikai vienu reizi
Informācija: Brigita un Dorians Ciobotaru

Alūksnes meitene Brigita un Dorians Ciobotaru kāzas svinēja divas 
reizes. Pirmo reizi Īrijā 2017.gada 18.novembrī, kad sareģistrējās. Otreiz, 
kad laulājās baznīcā, Rumānijā 02.09.2018 Vaslui pilsētā. Varētu teikt, 
ka kāzu kleitas, ja jau bija divi pasākumi, bija divas. Bet patiesībā trīs. 
Sareģistrējoties Īrijā, mugurā bija zila mežģīņu garā kleita. Svinībās 
restorānā tika uzvilkta sarkana mežģīņu kleita. Abas šuva Doriana mamma 
Vera. Interesanti ir tas, ka viņa bija sagatavojusi Brigitai pārsteigumu, neko 
iepriekš nesakot par savu nodomu. Izmērus noskatīja no bildēm sociālajos 
tīklos. Tātad, Brigitai netika noņemti mēri, kleitas netika piemērītas, taču 
tās derēja kā uzlietas. Fantastiskās līgavas māsu kleitas otrajām kāzām 
arī šuva Vera. Baltā kāzu kleita tika nopirkta veikalā Rumānijā. Brigita 
ir viena no retajām meitenēm, kas uzmērīja tikai vienu kleitu. Rumāņu 
kultūrā ir ļoti daudz kleitu ar pārlieku daudz greznojumiem, kas viņai 
nemaz nepatika. Aplūkojot veikalā kleitu, viņa zināja, kura ir īstā un 
neuzmērīja nevienu citu. Nekad to nav nožēlojusi. Vissvarīgākā lieta uz 
viņas kāzām, bija pārliecība, ka topošais vīrs neredzēs viņas kleitu pirms 
svinībām. Nācās kleitu tīt visādos palagos, lai noslēptu līdz lielajai dienai. 
Un tas viņai izdevās.

Kāzu kleitu stāsti 

Kāzas svinēja 
Jāņu vakarā

Par Mihalīnas 
un Staņislava 
Kokorevičiem 

stāsta mazmeita 
Alīna

Daiļās Raču 
ciema Vizuļu 
māsas palīdzēja 
kādam Semenovas 
jauneklim izstumt 
automobili no 

sniega kupenas un šis vakars kļuva par liktenīgu maniem vecvecākiem Mihalīnai un 
Staņislavam Kokorevičiem. Jāņu vakarā, kuplā draugu un radu lokā, tika svinētas kāzas. 
Neskatoties uz gandrīz pagājušajiem 50 gadiem, kāzu kleita nav zaudējusi savu šarmu 
un vērtību, un ir labi saglabājusies. Šo kleitu priekš kāzām šuva līgavas krustmāte. 
Tā ir pienbalta kremplīna auduma smalku ziedu rakstā. Aizdare aizmugurē ir skaisti 
izveidota, priekšpusē ļoti vienkārša. Kā svarīgs elements bija garš pamatīgs plīvurs 
ar miršu vainagu. Kleita brīnišķīgi atspoguļoja līgavas iekšējo būtību - vienkāršību, 
ieturētību un eleganci. Kopā tika nodzīvoti 40 dažādiem notikumiem piepildīti gadi.

īstā līgavas kleita sniedz īpašas sajūtas

Pirms devos izvēlēties savu līgavas kleitu, savā prātā biju iztēlojusies savu sapņu 
modeli. Reāli viss izvērtās pavisam savādāk. Devos kleitas meklējumos uz Rīgu. 
Mērīju daudz un dažādas līgavas kleitas, arī tādas, kas neatbilda manam budžetam vai 
neatbilda kāzu vietai un apstākļiem.. Kādā brīdī atcerējos, ka mans topošais vīrs bija 
minējis, ka viņam patīk un man varētu piestāvēt “princešu” stila kleita. Un, kad beidzot 
vienā kāzu kleitu salonā uzmērīju vienu šāda stila kleitu, uzreiz tā man lika uzsmaidīt. 
Sajutos šādā kleitā īpaša.Tā bija tā sajūta, kad sapratu, ka šī ir “mana” Kleita. Bet, lai 
tiešām pārliecinātos, ka ņemšu tieši šo, es izstaigāju vēl arī citus salonus un, mērot 
citas līgavas kleitas, nesajutu vienreizējās sajūtas. Tās īpašās sajūtas, kuras bija ar 
to “īsto” līgavas kleitu. Plānojot kāzu norises vietu, mēs ar topošo vīru apspriedām 
dažādas idejas un vietas. Tad mēs sapratām to, ka nevēlamies standarta kāzas viesu 
namā ar radiem un draugiem. No manas puses izskanēja piedāvājums- rīkot kāzas tikai 
priekš mums abiem, tālu prom no visiem. Tāds bija mans sapnis-apprecēties eksotiskā 
vietā un mans topošais vīrs par šo ideju bija sajūsmā. Tad nu mēs atradām aģentūru, 
kura mums palīdzēja noorganizēt visu nepieciešamo. Mēs izvēlējāmies doties uz 
vienu no Karību jūras salām Saint Lucia (Sentlūsija). Šī sala ir populāra ar to, ka 
daudzi mīlnieki tur dodas lai slēgtu laulību. Bija skaista, jauka un ļoti romantiska kāzu 
ceremonija, par ko es sajūsminos joprojām. Tā bija mūsu vispareizākā izvēle. Kopumā 
uz šīs salas mēs pavadījām 2 nedēļas, līdz ar to izbaudījām ideālu medus mēnesi. 
Tas viss bija lieliski. Mēs atgriezāmies mājās pārpildīti ar vienreizējām sajūtām un ar 
gandarījumu par piepildīto sapni!
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