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KURMENĪTE

  Šajā numurā:
 - Domes sēdes lēmumi;
 - Saistošie noteikumi;
 - VARAM ministrs Kaspars Gerhards Rugājos 
   tiekas ar Latgales pašvaldību vadītājiem

   Reiz dzīvoja kāda maza meitenīte vārdā Laima. Dienu no dienas Laima tipināja līdzi savai 
māmiņai, viņas daudz runājās, taču viņu sarunas atšķīrās no visām citām. Laima ar māmiņu runā-
ja par kādām radībiņām. Tās dzīvo uz zvaigznēm, visu redz un visiem palīdz.  Dienu pēc dienas, 
nakti pēc nakts mazā Laima domāja par šīm zvaigžņu radībiņām, kuras viņa sauca par eņģeļiem. 
Laima domāja, vai tiešām eņģeļi mīt tikai uz zvaigznēm un nekad neparādās cilvēkiem.
      Bija jau vēls, un visi pilsētiņas iedzīvotāji saldi čučēja. Vienīgi Laima sēdēja savā gultiņā, segā 
ievīstījusies, un vēroja zvaigznes, kuras pletās pār visu debesjumu, kas šķita tikpat bezgalīgs 
un neizsīkstošs kā viņas cerība uzzināt ko vairāk par šīm zvaigžņu radībiņām. Meitene redzēja 
miljoniem mazu debesu spīdeklīšu, kas atspoguļojās viņas acīs un radīja vēl vienu debesjumu 
viņā pašā. Viņas mazajā, bet plašajā sirdī. Šīs zvaigznītes, kas atspīdēja mazās Laimas actiņās, 
bija iespīdējušas arī viņas sirdī. Mazā Laima pēkšņi apjauta, ka viņa ir viena no šīm zvaigžņu 
radībiņām, viņa ir mazs eņģelītis, tikai viņa nedzīvo vis uz zvaigznes, kā citi viņas draugi, eņģeļi, 
viņa dzīvo tepat, uz Zemes.
       Skatoties zvaigznēs, mazā Laima aizmiga, un, no rīta pamodusies, viņa pasaulei stāstīja, ka uz 
katras zvaigznes kāds dzīvo, kāds, kuram ir skaisti, balti un svētīgi spārni, kas naktīs liecas pār 
ikvienu no mums, bet dienās par šīm radībiņām kļūstam mēs  paši,  tikai  mums  ir   jāpaskatās   
savā   sirdī,  un  tur   mēs varam atrast kādu spožu, mūžīgi mirdzošu un skaistu zvaigznīti, ar 
kuru mums jāspēj izgaismot ne tikai savs, bet arī citu cilvēku ceļš. Šīs gaišās zvaigznītes vienmēr 
mums seko, tās vienmēr ir mūsu sirdīs. 
     „Skaistāko un svarīgāko dzīvē ļaudis neredz, viņi to jūt,” Laima teica ikvienam, ko sastapa savā 
ceļā, un zināja, ka eņģeļi ir kopā ar ikvienu, jo ikviens spēj būt eņģelis, tikai uz brīdi jāapstājas 
un jāielūkojas savā sirdī.

Autore: Elīna Smoļaka

     

“Skaistāko un svarīgāko dzīvē 
ļaudis neredz, viņi to jūt“. Šie ir tie 
vārdi, kas varētu uzrunāt ikvienu, 
kas tic skaistajam, ik vienu, kam 

svarīgi ir būt patiesam kā pret sevi, 
tā pret apkārtējiem cilvēkiem, 
apkārt notiekošo. Tieši tik pat 

svarīgi šie vārdi šķiet laikā, kad 
tuvojamies aizejošā gada izskaņai un 

pārdomājam to, kas ir noticis 
un kaļam plānus jaunam 

laika nogrieznim. 
Gatavojot informatīvā izdevuma, šī 
gada pēdējo numuru, esam uzrunā-
juši prāvestu, kurš intervijā vēsta 
vairākas svarīgas domas, kuras ik 

dienu dzīvo līdzās cilvēkam, gluži kā 
ceļazīmes, kuras rāda virzienu kādā 
doties, tikai mums pašiem savs ceļš ir 

jāizvēlas un jāsaprot. 
   Ar izdevuma starpniecību vēlos 

pateikt siltu un mīļu paldies 
cilvēkiem, kuri snieguši  avīzei 
intervijas un dalījušies ar savu 

pieredzi, viedokļiem un ļāvuši sevi 
iepazīt mazliet tuvāk par ikdienišķa-

jām lietām. Paldies visiem, kuri ir 
sadarbojušies un dalījušies ar saviem 

stāstiem un piedzīvoto, iesniedzot 
rakstus publicēšanai informatīvajā 
izdevumā, jo mēs patiesi lepojamies 

ar saviem novada iedzīvotājiem 
un viņu paveikto. 

 Lai Ziemassvētku 
gaišums atnes 

mieru un 
Jaunais - 2017. gads, 

lai ir jūsējais - 
domās, sirdī un 

darbos! 

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agrita Luža

Eņģeļu pasaka

- Aktuāla informācija
- Intervija ar prāvestu Oļģertu Misjūnu
- Atskatoties uz 2016.gadu Rugāju novadā 
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Labdien, Jūsmājās, gada nogalē!

     Plīv svecīšu liesmiņas, gaisā virmo piparkūku smarža, ir atlicis nedaudz vairāk 
par pusmēnesi, kad skaitīsim pēdējās šā gada pēdējās sekundes un sagaidīsim 
Jauno Gaiļa gadu.
     8.decembris novadā bija svētku diena, kad iestādes atklāšanas lenta tika 
pārgriezta jaunajām jauniešu un iniciatīvu centra telpām. Pēc telpu iesvētīšanas, 
centriņš tika ieskandināts ar dziesmu un ģitāras spēles skaņām, un  pēc ciemiņu 
uzrunām  jau  pēc  neilga  laika,  jaunieši  iejutās  jaunajā mājvietā un iemēģināja 
spēkus dažādās galda spēlēs. Ciemiņiem tika izrādītas arī jaunās skolas ēdamzāles 
un  virtuves  bloka  telpas. Esam  iekārtojuši gaišas, mājīgas, ērtas telpas jau-
niešiem, iespējas izmantot šīs telpas ir arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Vecās telpas, kur atradās jauniešu centrs, paliek tukšas, ir iecerēts iedzīvināt 
Rugājos tirgošanās pasākumu, un telpas atvēlēt mājražotājiem, lai būtu iespēja 
pārdot savu ražoto produkciju sava un kaimiņu novada preču ražotājiem.
        Vēlos  informēt,  ka  svinīgā  pasākumā  Rugāju  novads ir oficiāli uzņemts 
nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā.Tas nozīmē, ka nākamā un turpmāko gadu 
laikā projekta ietvaros, visu paaudžu novada iedzīvotājiem būs iespējams ie-
saistīties dažādās, ar veselīgu dzīvesveidu saistītās aktivitātēs, arī pārbaudīt 
sirds veselību.
       Ir pats tumšākais laiks gadā, kad mums dienas gaitā ļoti pietrūkst gaismas. 
Ar gaišām emocijām, ko sniedz izdziedāta dziesma, aizvadīts Lūcijas dienas 
pasākums, kurā ar savu sniegumu piedalījās vokālie ansambļi.
        Katrs mirdzošs brīnums tumšajos decembra vakaros izstaro gaismu un  rada 
svētku sajūtu, tāpēc šogad esam pašvaldības teritorijā izsludinājuši konkursu 
par skaistāk izgaismoto īpašumu. Mēs zinām, ka tādu ir daudz, tāpēc aicinu 
pieteikt tos uz izvērtēšanu.
        Tuvojas Ziemassvētki, tiek gaidīti brīnumi ik katrā sirdī, lielā un mazā. Aiz-
vadītajā nedēļā, piedaloties  Rūķiem ar dažādiem  priekšnesumiem, cienājoties 
ar  saldiem  našķiem,  svinīgi  tika  iedegtas  svētku egles Rugājos un Benislavā.
      Rit  Adventes  laiks, un  tuvojas  klusais,  mierīgais Ziemassvētku vakars.
Sirdssiltus, mīļus Jums un Jūsu ģimenēm novēlu Ziemassvētkus! Jums,  cienī-
jamie  novada iedzīvotāji, novēlu saglabāt sirdī gaišumu, būt stipriem, saglabāt 
sevī mieru, ticību labajam! 

Lai nāk veselīgs, veiksmīgs 2017.gads, lai mums visiem 
kopā izdodas iecerētais! Laimīgu Jauno gadu!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Rugāju novada domes 2016. gada 15. decembra
sēdē pieņemtie lēmumi

Piešķīra finansiālu atbalstu EUR 200 (divi simti euro un 00 centi) apmērā SIA 
„Austrumlatvijas koncertzāle” Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2016” 
pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai.

Apstiprināja kalendāra ,,Rugāju novads 2017” viena eksemplāra pārdošanas 
cenu (ar PVN) EUR 1,50 (viens euro un 50 centi).

Apstiprināja Vispārējās un juridiskā nodaļas nolikumu.

Apstiprināja Sociālā dienesta nolikumu.

Nolēma no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0144 atdalīt zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0175 – 6.32 ha platībā un 3864 004 
0393 – 0.46 ha platībā.

Nolēma no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 004 0003 – 12.04 ha 
kopplatībā atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 – 1.0 
ha, 3864 004 0480 – 1.0 ha un 3864 007 0046 – 10.0 ha platībā.

Pagarināja zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar biedrību ,,Mēs pasaulē”, 
Reģ.Nr.40008083975, par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 3874 012 0522 – 0.16 ha platībā, iznomāšanu, un noteikt 
termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.

Atsavināja atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Birzlejas” ar kadastra numuru 
3864 001 0189 – 3,82 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pa-
gastā. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Birzlejas” sākumcenu EUR 5072,67 
(pieci tūkstoši septiņdesmit divi euro un 67 centi).

Nolēma atbalstīt Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 1.Tematiskā mērķa (TM) „Sociālās iekļaušanas veicināšana un 
cīņa pret nabadzību” 1.1.prioritātes „Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem 
uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām” projekta pieteikuma „So-
ciālās iekļaušanās veicināšana, ieviešot sociālo pakalpojumu inovācijas - Zaļo 
ceļu un sociālo pakalpojumu sinerģiju” iesniegšanu Apvienotajā tehniskajā se-
kretariātā Viļņā Lietuvā, konkursa atlases pirmajā kārtā.
Nolēma atbalstīt projekta partnerību: 
Vadošais partneris Latvijā: Rugāju novada dome, Latgales reģions;
Projekta partneris Baltkrievijā: Baltkrievijas lauku un eko tūrisma biedrība 
„Atpūta laukos”.

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

Rugāju novada dome izsludina nekustamā 
īpašuma mutisku izsoli 
          Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Birzlejas”, kadastra Nr. 3864 001 0189, 3.82 ha platībā 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 5072.67. 
Izsoles solis – EUR 200.00.
        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas 
lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugā-
ju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00, interesenti 
var arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē 
var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 19. janvāra 
plkst.11.00. Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, 
līdz 2017. gada 19. janvārim plkst. 11.00 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 
10.00 un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 507.27. 
Rugāju  novada  domes  norēķinu  kontā,  reģistrācijas  Nr. 90009116736,  AS 
Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. No-
solītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma  
naudu,  par  nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2017. gada 2. februārim.
        Izsole notiks Rugāju novada domes sēžu zālē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2017. gada 19.janvārī, plkst. 12.00. 
Tālrunis informācijai: 28611083 Laura Konivale.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
2016.gada 1.decembrī, Rugāju novada dome izsludināja konkursu 

“Skaistākais Ziemassvētku noformējums“, ar mērķi veicināt iedzīvotāju, 
nekustamo īpašumu  īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju 

un iestāžu aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā. 

Aicinām interesentus būt aktīviem un pieteikt savu dalību līdz 
šī gada 26. decembrim, sūtot pieteikumu elektroniski 

uz e-pastu agrita.luza@rugaji.lv vai iesniedzot personīgi 
Rugāju novada domē pie sekretāres (Kurmenes iela 48, Rugāji). 

Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” 
Dalībnieka pieteikuma veidlapa

 Dalībnieka vārds, uzvārds/
 Uzņēmuma vai iestādes nosaukums
 Objekta adrese
 Kontaktpersona
 Kontakttālrunis

 E-pasts:

Ar konkursa noteikumiem var iepazīties www.rugaji.lv
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APSTIPRINĀTI
Ar Rugāju novada domes

2016. gada 21. novembra lēmumu Nr.221

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rugāju novada Rugāju pagastā                                                                          

21.11.2016.                                                                                                                                                                                                                              Nr.9/2016           

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā

Izdoti saskaņā ar likuma
 „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo, ceturto daļu un

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas” 161.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, piešķiršanas nosacījumus un periodu, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļa 
maksātāju kategorijām par Rugāju novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.  
2. Saistošie noteikumi attiecas uz Rugāju novada administratīvajā teritorijā deklarētām fiziskām personām un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 
Rugāju novada administratīvajā teritorijā. 

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi un apmērs

3. Rugāju novada dome piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus šādām personām:
3.1. Trūcīgām personām;
3.2. Maznodrošinātām personām;
3.3. Personām, kurām pašām vai ar laulāto vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai 
audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personām vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, minēto atvieglo-
jumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā punktā minētajiem bērniem;
3.4. Politiski represētām personām;
3.5. Personām ar pirmās grupas invaliditāti;
3.6. Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 
4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus trūcīgām personām piešķir likumā ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā apmērā.
5. Maznodrošinātām personām Rugāju novada dome piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā par šādiem nekustamā īpašuma objektiem: 
dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids 
ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, izņemot 
smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas) un tiem piekritīgo zemi.
6. Personām, kurām pašām vai ar laulāto vai tās laulātajiem taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai 
audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personām vai tās laulātajiem šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem likumā ,,Par 
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā apmērā. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā 
punktā minētajiem bērniem.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus politiski represētām personām piešķir likumā ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā apmērā.
8. Personām ar pirmās grupas invaliditāti Rugāju novada dome piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemi un nekustamā īpašuma 
objektiem: dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru 
lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības 
telpām, izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas) un tiem piekritīgo zemi.
9. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Rugāju novada dome piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemi un 
nekustamā īpašuma objektiem: dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvo-
jamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām 
un saimniecības telpām, izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas) un tiem piekritīgo zemi.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

10. Personām, kas minētas šo saistošo noteikumu 3.punktā, atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas  netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, iznomāts 
vai nodots lietošanā citai personai.
11. Ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šo saistošo noteiku-
mu 3.punktā paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojumus piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam. 
12. Šo noteikumu 8. un 9. punktā minētajām personām, kurām ir tiesības uz atvieglojumu saņemšanu atvieglojumus nepiešķir, ja uz atvieglojumu piešķiršanas 
izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu Rugāju 
novada administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods

13. Personām, kuras minētas 4., 5. un 8. punktā atvieglojumus piešķir no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst attiecīgajam  
statusam. 
14. Personām, kuras minētas 6., 7. un 9. punktā atvieglojumus piešķir no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

15. Par personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4. un 5. punktā, Rugāju novada domes nekustamā īpašuma nodokļu administrators, neiesaistot personu, iz-
mantojot Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammu, saņem no valsts informācijas sistēmām un reģistriem datus par atbilstību minētajam nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumam.
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.9/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

  1. Īss projekta satura izklāsts.   Ar saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju 
  novadā” tiks noteikta pašvaldības nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanas un saņemšanas principi,
  to personu loks, kurām ir tiesības saņemt šo palīdzību.

  2. Projekta nepieciešamības pamatojums   Saistošie  noteikumi  izstrādāti  pamatojoties  uz  likuma  „Par  nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo,   
  ceturto  daļu  un  Ministru  kabineta  2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par  kārtību, kādā 
  pašvaldības   var   uzlikt   pašvaldību  nodevas”  161.punktu.  Saistošie   noteikumi   nosaka  atvieglojumu 
  piešķiršanas kārtību un nosacījumus, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām
  piešķirams atvieglojums un tām atbilstošo atlaižu apmērus, kā arī nekustamā īpašuma objektus, kuriem ir
  piemērojamas atlaides.

  3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
      pašvaldības budžetu

 Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. Izmaiņas
 attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju 
 aktivitātes, iesniedzot prasījumus un to atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

  4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
      uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

  Būtiski neietekmē.

  5. Informācija par administratīvajām procedūrām   Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Rugāju novada domē.

  6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām   Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine

16. Nekustamā īpašuma nodokļu administrators, balstoties uz Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas sniegtajiem datiem, vienpersoniski izdod 
administratīvo aktu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, šo saistošo noteikumu 4. un 5. punktā minētajām personām.
17. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 6.punktā Rugāju novada domes nekustamā īpašuma nodokļu administrators, neiesaistot personu, izmantojot 
valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību, saņem datus par personām, kas reģistrēti attiecīgajās valsts informācijas sistēmās taksācijas gada 1.janvārī 
pulksten 24.00, par atbilstību minētajam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumam. 
18. Nekustamā īpašuma nodokļu administrators, balstoties uz valsts informācijas sistēmu savietotāja sniegtajiem datiem, vienpersoniski izdod administratīvo aktu 
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, šo saistošo noteikumu 6. punktā minētajām personām, izņemot gadījumus, kad kādam no šajā punktā 
minētajiem bērniem ir valdījumā piederošs nekustamais īpašums, bet viņu vecākiem, aizbildnim vai audžuģimenei nepieder nekustamais īpašums, tad bērns vai 
bērna likumiskais pārstāvis griežas ar iesniegumu Rugāju novada domē, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojumu.
19.  Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 7., 8. un 9.punktā jāiesniedz Rugāju novada domē pie sekretāres motivēts rakstveida iesniegums par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Iesniegumā jānorāda: 
19.1. Maksātāja vārds, uzvārds, personas kods;
19.2. Maksātāja deklarētā adrese;
19.3. Nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums;
19.4. Iesniegumam jāpievieno personas statusu apliecinoši dokumenti (Politiski represētas personas apliecības kopija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas izsniegtas invaliditātes izziņas vai apliecības kopija, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopija)
19.5. Apliecinājums, ka netiek veikta saimnieciskā darbība.
20. Lai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiktu piemērots par visu taksācijas gadu, iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
jāiesniedz personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu  6., 7. un 9. punktā ne vēlāk kā līdz tekošā gada 31.janvārim.
21. Iesniegumā par atvieglojumu piešķiršanu persona norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir sniegusi precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par 
sevi un citām personām, kā arī apliecina, ka dod amatpersonām tiesības iepazīties ar pieteikumā minēto personu personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par 
atvieglojumu piešķiršanu, pieņemšanai.  
22. Šo saistošo noteikumu 19.punktā minētie iesniegumi tiks izskatīti Finanšu komitejā, lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu vai 
atteikumu, piemērot atvieglojumus saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, pieņem Rugāju novada dome, pēc pozitīva Finanšu komitejas atzinuma saņemšanas.
23. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Rugāju novada dome sagatavo un pieņem ne ilgāk kā viena mēneša 
laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
24. Ja Rugāju novada dome ir pieņēmusi lēmumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu šo saistošo noteikumu 7. un 9.punktā minētājām personām, 
tad katru gadu nekustamā īpašuma administrators, neiesaistot personu, balstoties uz pirmreizējo iesniegumu un tā pielikumiem, pagarina nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojuma periodu vēl uz vienu gadu.
25. Ja persona savā iesniegumā ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem vai ir pārkāpusi šo saistošo noteikumu 6., 7,. 8. un 9. punktu, 
nekustamā īpašuma nodokli aprēķina nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajiem maksāšanas termiņiem, kā arī aprēķinot nokavējuma naudu.
26. Personai ir pienākums paziņot Rugāju novada domei par atvieglojumu piešķiršanas pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu 
mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.
27. Ja nodokļa maksātājs nav ievērojis likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta devītajā daļā noteikto termiņu paziņošanai par saimnieciskās darbības 
uzsākšanu 3. panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajos nekustamā īpašuma nodokļa objektos, pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu ar 
nākamo mēnesi pēc informācijas iesniegšanas pašvaldībai.

VI. Apstrīdēšanas kārtība

28. Nekustamā īpašuma administratora izdoto administratīvo aktu, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu var apstrīdēt Rugāju novada domē. 
29. Rugāju  novada  domes  lēmumu  par  nekustamā  īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  var  pārsūdzēt  viena  mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža, 
iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Rugāju novada domes 2010.gada 20.maija saistošos noteikumus Nr.7/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Rugāju novadā”.



“Kurmenīte“  2016. gada decembris 5AKTUĀLI

Dabas piemēslotāju rīcība ir sodāma
    Tīras un sakoptas apkārtējās vides nodrošināšanas nolūkos, pašvaldība iegulda 
nozīmīgus līdzekļu resursus, lai radītu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un vei-
dotu pieejamu, lietošanai ērtu infrastruktūru atkritumu izmešanai tiem paredzēta-
jās vietās. Diemžēl, joprojām tiek novērota atkritumu nelegāla izmešana ceļmalās, 
grāvjos, mežos un pat citu cilvēku īpašumos. Atgādinām, ka piemēslotās vietas 
nepaliek nepamanītas un šāda rīcība pret dabu ir sodāma. 
     Rugāju novada pašvaldības policija ir uzsākusi kampaņu, kuras laikā tiks pār-
baudīta katra nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja piedalīšanās at-
kritumu apsaimniekošanas pasākumos. Tiks pārbaudīts, vai ikvienai mājsaimniecī-
bai ir noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, kā arī, vai šis līgums tiek pildīts.
       Ikvienas personas pienākums ir rūpēties par apkārtējo vidi. Atkritumu apsaimnie-
košanas  likuma  16. panta  pirmā  daļa  nosaka  pienākumu  piedalīties pašvaldības 
organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos aktus par 
atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un 
noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību.
     Rugāju novada 2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2/2011 ir no-
teikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir atbildīgs par 
sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu, kā arī par līguma slēgšanu par sadzīves 
atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir Līgums ar pašvaldī-
bu. Pašvaldības izvēlētais apsaimniekotājs ir SIA „ZAAO”.
   Informējam, ka Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otrā 
daļa paredz sodu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā - naudas sods fiziskajām 
personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no 
četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
     Informējam, ka SIA „ZAAO”, pēc Rugāju novada domes lūguma, ir uzstādī-
jusi papildus šķiroto atkritumu konteinerus papīram un iepakojumiem sekojošās 
adresēs: „Tulpes”, Liepari, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads; Kurmenes iela 8, 
Rugāji, Rugāju novads. Kontaktpersona - Līga Cepurniece, telefons – 27808286.

Rugāju novada pašvaldības
policijas priekšnieks
Mārtiņš Stempers

VARAM ministrs Kaspars Gerhards Rugājos 
tiekas ar Latgales pašvaldību vadītājiem
       Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K. Gerhards, šī gada 16. 
decembrī, darba vizītē devās uz Rugājiem, kur piedalījās Latgales plānošanas 
reģiona Attīstības padomes sēdē. Dienas pirmajā pusē, ministrs viesojās Balvos, 
kur notika tikšanās ar Rugāju, Baltinavas, Viļakas un Balvu pašvaldību vadītā-
jiem. 
      Tiekoties   ar  Latgales  pašvaldību  vadītājiem,  lai  pārrunātu sadarbības te-
ritoriju izveidi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem, uzņēmējdarbības veicināšanu un tautsaimniecības 
attīstību. Reģionālā attīstība Latvijā notiek ļoti nevienmērīgi, jo 80% valsts 
iedzīvotāji dzīvo 37 pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir virs 10 000, taču 39 
pašvaldībās, kas aptver 5% no iedzīvotāju skaita, katrā no tām dzīvo mazāk par 
4000 iedzīvotājiem. Līdz ar to pašvaldību iespējas sniegt iedzīvotājiem piln-
vērtīgus pakalpojumus, bet uzņēmējiem - atbilstošu infrastruktūru uzņēmējdar-
bības veicināšanai, ir ļoti dažādas. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ uzņēmēji 
arvien biežāk izvēlas savus projektus īstenot ārpus Latvijas, savukārt darbavietu 
trūkums ir iemesls iedzīvotāju migrācijai uz ārvalstīm. Vēl viens no iemesliem, 
kādēļ nepieciešama sadarbības teritoriju izveide – Latvijā pastāv ap 30 dažādi 
valsts pārvaldes reģionālie iedalījumi. Turpinot darbu pie pašvaldību sadarbības 
teritoriju izveidošanas, kā to paredz valdības rīcības plāns, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija ir uzsākusi diskusijas ar pašvaldībām un so-
ciālajiem partneriem par sadarbības teritoriju izveidošanas principiem.

Konsultācijas ar pašvaldībām, lai noskaidrotu un izvērtētu to viedokli, un veik-
tu nepieciešamos labojumus sadarbības teritoriju projektam, jāveic līdz šā gada 
beigām. 2017.gada pavasarī plānots  sagatavot  priekšlikumu sadarbības terito-
riju modelim.

Informācija no: www.latgale.lv
Foto: Agrita Luža

Saņem balvu par inovatīvāko tūrisma objektu Latgalē 
     2.decembrī Ludzas Tautas namā notika Latgales tūrisma gada pasākums- tūrisma konference “Panākumu atslēga mūsu pašu rokās”, kuru organizēja Latgales 
reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” ar LIAA Tūrisma Departamenta un Latgales pašvaldību atbalstu un līdzfinansējumu. Konferencē piedalījās vairāk nekā 
100 Latgales tūrisma speciālisti, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un citi interesenti. Tās laikā tiks pārrunātas nozares attīstības tendences 2016. gadā un arī nākotnē. 
Konferences dalībnieki dalījās pieredzē, stāstot  Latgales tūrisma veiksmes stāstus un pozitīvus sadarbības piemērus.
       Konferences noslēgumā tradicionāli tika apbalvoti labākie Latgales tūrismā 2016. Nominācijā “Labākā tūristu mītne laukos” uzvaras laurus plūca atpūtas parks 
“Silene” (Daugavpils novads).  Par Labāko tūristu mītni pilsētā tika atzīta viesnīca “Homlike hotel”**** (Daugavpils), Labākais jaunais tūrisma objekts – Lūzna-
vas muiža (Rēzeknes novads), Inovatīvākais tūrisma objekts – Latgalē pirmais marķētais velomaršruts Nr.34. Ziemeļlatgale. Par 2016.gada Labāko tūrisma 
informācijas centru atzina Krāslavas novada TIC (vadītāja Tatjana Kozačuka), savukārt specbalvu – Simpātiju balvu  ieguva Šmakovkas muzeja gids Aleksandrs 
Čerņavskis (Daugavpils). Laureāti saņēma balvas, ko izgatavoja Līvānu Mākslas un amatniecības centrā.

Informācija: Lolita Kozlovska, Daugavpils TIC vadītāja

Rugāju ciema centrā uzstādīts lielformāta 
tūrisma stends

      Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs sadarbībā 
ar novada tūrisma saimniecībām un pakalpojumu sniedzējiem ir sagatavojis 
lielformāta stendu, kas novietots Rugāju centrā. Uz tūrisma stenda ir attēlo-
ta novada karte un uz kartes iezīmētas visas nozīmīgākās novada tūrisma 
apskates vietas, naktsmītnes, apskates saimniecības, kuras uzņem ceļotājus, 
kā arī velomaršruta posms, kas ved cauri Rugāju novadam. Neliels apraksts 
par katru vietu ir sagatavots trīs valodās - latviešu, angļu un krievu. Paldies 
pareizticīgo baznīcas draudzes vecākajai Ludmilai Loginai, kura palīdzēja 
sagatavot tulkojumu krievu valodā.
       Lai nākošgad mūsu novada tūrisma saimniekiem daudz jauku tūristu, 
kuri  vēlas  izbaudīt  Ziemeļlatgales  burvību  mūsu   pusē!  Aicinu  arī  Tevi 
apmeklēt mūsu novada tūrisma saimniecības un ieplānot jaunajā gadā kādu 
ceļojumu tepat pa mūsu skaisto Latgali un Latviju, izmanto jebkuru iespē-
ju ceļot, jo jauni iespaidi ir vienīgais veids kā sakrāt pieredzi nenovecojot, 
turklāt ceļojums ir vienīgā lieta, kuru nopērkot, Tu kļūsti bagātāks.

Teksts: Mārīte Orniņa
Foto: Agrita Luža 
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AR DOMĀM UN PRĀTU PIEŅEMT – BŪS LABI, 
TAM TIKAI JĀNOTIC

Šķiet pašsaprotami, ka cilvēkam, nonākot tumsā, 
instinktīvi rodas vēlme meklēt ceļu uz gaismu. 

Ziemassvētku gaidīšana arī iekrīt gada tumšākajā 
laikā, un arī tad, gaidot svētkus, cilvēks meklē 

gaismu. Cerot uz sniegpārslu puteni Ziemassvēt-
ku rītā, uz mīļajiem blakus, kad tiek dedzinātas 

svecītes svētku eglē un uz vienu no nozīmīgākajām 
vērtībām – mieru sevī un apkārtējās lietās. 

Uzrunājot prāvestu OĻĢERTU MISJŪNU, saņēmu 
atbildes uz vairākiem svarīgiem jautājumiem, kas 
saistīti ar cilvēka ticību – gan sev, gan kam aug-
stākam. Atbildes uz jautājumu par to, kā cilvēks 
meklē savu ceļu dzīvē un to, ka nav jābaidās lūgt 

palīdzību, kad ir grūti. “Jāpriecājas par katru 
mazumiņu, kas mums ir. Tev ir kājas, rokas, tu 
staigā un dari. Nedrīkst padoties negatīvajam, 

jāstāv tam pāri un jāpaliek labajās lietās. Ja pa-
dosies, pats sāksi vairot slikto…” atzīst prāvests.

Kāds bija jūsu ceļš līdz prāvesta amatam?
Bērnībā sanāca tā, ka uz baznīcu bieži gāju ar vec-
mammu, pat biežāk kā ar vecākiem. Viņi, protams, 
arī  gāja,  bet  pārsvarā  tikai  lielākos  svētkos.  Jau 
no  mazām  dienām  sāku   piekalpot  pie  Mises kā 
ministrants. Pamazām man uzticēja dažādus pienā-
kumus un pamazām man pašam izveidojās aicinā-
jumus kalpot Dievam, nest to labo vēsti cilvēkiem. 
Pirmie   soļi   kalpošanā   Dievam   bija   Kombuļu 
baznīcā, Krāslavas novadā. Pēc tam mācījos Kom-
buļu pamatskolā, tad Aglonas vidusskolā un tad 
iestājos seminārā. Vēlāk, kad bīskaps Jānis Bulis 
iesvētīja mani par priesteri, tiku norīkots kalpoša-
nai Daugavpils baznīcā. Tur pavadīju apmēram 
divus gadus, līdz saņēmu rīkojumu par kalpošanu 
pašam savā draudzē, un tiku nozīmēts šajā pusē. 
Nākošgad apritēs jau desmit gadi, kopš esmu prā-
vests Augustovas, Bērzpils, Krišjāņu un Skujetnie-
ku baznīcās. 

Ko jums nozīmē šis darbs – kalpot par prāvestu 
vairākās draudzēs?
Es neuzskatu to par darbu, jo atalgojumu nesaņemu. 
Tas ir kalpojums, process, kurā sludinu Dieva vār-
du, dalu sakramentus, esmu kā vidutājs starp cil-
vēkiem un Dievu. Dievs dāvā mums rokas un kā-
jas, lai mēs varētu iet un darīt, arī es, tikai sludinot 
Dieva vārdu cilvēkiem, jo man tas ir uzticēts. Jā, 
kalpojums vairākās draudzēs prasa daudz laika, 
pacietības un jāprot paspēt visur, būt tur, kur mani 
gaida cilvēki. Cilvēki ir dažādi ar saviem priekiem 
un likstām, ar pozitīvismu apgaroti, diemžēl ir arī 
ar negatīvām domām un darbiem apveltīti. Katram 
jāmēģina sludināt to, ka Dievs mūs mīl un mums 
pašiem jāmīl cilvēki līdzās. 

Vai, jūsuprāt, cilvēka ticībai ir kādas noteiktas 
robežas?
To iespēju, ka cilvēks var ticēt iedod Dievs, tikai 
tev pašam ir jāvēlas  ticēt. Jo  vairāk  tici,  jo vairāk

Dievs var darboties tavā dzīvē. Kad ticība pazūd, 
tad cilvēks maldās kā pa tuksnesi. Tāpēc, lai ticī-
bu sevī atjaunotu, pietiek kaut vai ar to, ka no rīta, 
bez maz vai piespiedu kārtā, izdari krusta zīmi kā 
apliecinājumu tam ka tici Dievam, ka Viņš ir tev 
līdzās ik dienu, ik stundu, ik minūti un lūdz, lai 
tevi pavada tavās dienas gaitās.Vakarā pirms miega 
pasakies   Dievam,   ka  esi   veiksmīgi   nodzīvojis 
dienu. Ja dari kādu darbu piesauc Dievu, lai nāk par 
palīgu un dari to Viņa godam.

Šķiet, ka cilvēks bieži uzceļ barjeru gan ticībai 
sev, gan otram, gan Dievam.
Ticība jau ir ikvienā cilvēkā, bet par maz. Ir šaubas, 
ir tas cilvēciskais faktors, smadzenēs nostrādā tas, 
ka iecerētais var nesanākt. Tad tu sevi apstādini un 
neļauj arī Dievam sev palīdzēt. Ticot otram cil-
vēkam ir tā apziņa – viņš var izdarīt tieši tik  daudz, 
jo   cilvēka    darbībai   diemžēl   ir   robežas,   taču 
Dievs tiek pieņemts par visvarenu, tiek pieņemts, 
ka viņam nav nekā neiespējama. Protams, cilvēki 
arī mēdz pārsteigt un izdarīt ko lielu un neparastu. 
Ir    grūti   izteikt,  kas  ir   ticība,  jo  katram  tā   ir 

sava. Jāatceras senais teiciens, ka ja tu tici, tad 
kalnus vari gāzt. 

Kad gatavojat uzrunu Dievkalpojumam, kas ir 
tas vēstījums, ko gribat ar to pateikt? 
Vēstījuma   saturs  atkarīgs  no  svētajiem rakstiem, 
jo  tie  atbilstoši  trīs  cikliem  –  ABC,  mainās  un 
izejot no tiem, runāju par attiecīgo tēmu. Lasījumi-
em pamatā ir viena tēma – ka Dievs ir pestītājs, ka 
viņš ir nācis mūsu dēļ, ka nācis pie mums, lai darītu 
brīvus no grēka, lai vestu ārā no tumsas, un mans 
uzdevums ir ar šīm uzrunām to pasniegt. Tas ir labi, 
ka Dievs nemainās. Nav tā kā, piemēram, valdībā - 
šogad vieni likumi, nākošgad citi likumi un nezini 
kā būs. Tur jau ir tā atšķirība, ka ja Dievam kāds 
likums nepatīk, viņš to nemaina. Cilvēku likumi 
mainās, Dieva likumi nemainās. 
 
Baznīca ir tas garīgais ēdiens cilvēkam?
Vispirms tas ir Dieva vārds, ko viņi dzird, tad ir 
grēksūdze, lai varētu pieņemt svēto komūniju. 
Grēksūdzēs jau nestāsta kaut ko labu, patīkamu. Un 
es jau neesmu tas, kurš grēkus piedod. Esmu tikai 
kā instruments Dieva rokās, kurš var izvērtēt ko un 
kā darīt, lai saņemtu piedošanu, jo mēs grēksūdzes 
tikai uzklausām, piedod jau Dievs. Ja ar grēkiem 
dzīvo, tad nevari pieņemt Dievu. Ja iedomājamies, 
ka cilvēks ir kā liels trauks, kurš savas dzīves lai-
kā tiek piepildīts ar visu ko, arī ar grēkiem, tad 
brīdī, kad šis trauks ir pilns tikai ar grēkiem, tajā 
vairs nav vietas, kur ieliet Dieva žēlastību. Aizej uz 
grēksūdzi, izsūdzi visu un tad ir vieta Dievam. Tad 
cilvēks lūdz svētību, palīdzību, izturību. Cilvēks 
jau nevar apsolīt, ka vairs negrēkos. Piemēram, pēc 
grēksūdzes saka, ka vairs negrēkos. Tu jau nevari 
to garantēt, tātad sanāk, ka tu melo, bet melošana 
ir grēks. Viņš nevar to apsolīt, var apsolīt mēģināt 
laboties. Tikt vaļā no visādām lietām, kas traucē 
viņam būt laimīgam. Saprast, kas ir tas, kas traucē 
viņam rīkoties labi.

Tas ir labi, ka Dievs nemainās. 
Nav tā kā, piemēram, valdībā - 
šogad vieni likumi, nākošgad 

citi likumi un nezini 
kā būs. Tur jau ir tā 

atšķirība, ka ja Dievam kāds 
likums nepatīk, viņš to 

nemaina. Cilvēku likumi 
mainās, Dieva likumi 

nemainās. 
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Saka taču, ka visi esam Dieva bērni, bet skaidri 
zinām, ka cilvēka rīcība ne vienmēr ir laba. 
Neviens zīdainis nepiedzimst ar ieroci rokās vai ar 
iekodētu sliktu rīcību kopumu. Dzīves laikā cilvēks 
pats izvēlas kādu ceļu grib iet. Katram no mums 
ir sava gaišā un sava tumšā puse. Tad, kad vairāk 
nosliecamies uz tā sliktā darīšanu, tad ir cīņa pašam 
ar sevi un ir interesenti, kura puse uzvarēs un kāds 
cilvēks tu būsi pēc tam. Brīvā cilvēka griba uz ko ir 
tiesības ikvienam, tiesības izvēlēties ko un kā darī-
si, un apziņa, ka jebkurai izvēlei būs sekas. Dievs 
palīdz noturēties, jo viņš ir mīlestība un piedošana.

Piedošana jau arī nav tā vieglākā mācība, kuru 
apgūt…
Piedošana jāatrod. Bez piedošanas nav miera, tāda 
sajūta, ka kaut ko dzīvē nepaspēji. Labi, ja nevari 
piedot, nodod Dieva rokās, lai viņš iztiesā. Ļaunu 
pāri tu nodari tikai sev, ne jau tam otram, ka nevari 
piedot. Tas pāridarītājs dara savus darbus tālāk, bet 
tu skaties un vāries sevī. Piedošana nozīmē to, ka tu 
piedod, bet neaizmirsti, jo fiziski cilvēka atmiņā tas 
paliek. Protams, uz notikušo attiecies kā uz to, kas 
bijis, mainās attiecības ar pāridarītāju un tu labāk iz-
vairies no kontakta ar viņu, lai sevi vairs nesāpinātu. 

Tas nozīmē sadzīvot ar to, kas  ir  bijis,  bet  ievai-
nojums vienalga paliek. 
Bet tev nav jāmēģina kādam atriebties ar to pašu ti-
kai tāpēc, ka tev tā izdarīja. Tāpēc cilvēks prasa, lai 
Dievs parāda pareizo ceļu kā rīkoties, kā darīt. Viņš 
pat piedāvā tev vairākus ceļus, un ja nezini pa kuru 
iet, tad tu prasi Dievam apskaidrību. 

Pie Dieva nevajag griezties tikai tad, kad ir slikti, 
kad vairs nezini kā tālāk…Pie Dieva ir jāiet arī 
tad, kad visas lietas ap tevi ir kārtībā. Tad, kad 
vienkārši jūti, ka ir jāpasaka silts paldies par to, 
kas ir dots. 
Tā ir, ka baznīcu un Dievu bieži vien atceramies, 
kad  ir   slikti.  Dažreiz  varbūt   uzreiz  neejam   pie 
Dieva, paši meklējam ceļu kā tikt ar visu galā. Paši 
vai ar draugu palīdzību, un tad varbūt atceramies, ka 
jāpalūdz Dievs. Bet Dievs jau zina kādi mēs esam, 
viņš mūs neatstumj, drīzāk izdara tā, lai cilvēks pats 
ietu un meklētu ceļu, jo tas tiek darīts mūsu labā. 
Tāpēc esam pieraduši, ka grūtības un pārbaudījumi 
jāuztver kā ko sliktu, bet patiesībā, tas ir labi. Jo 
cilvēks caur ciešanām atgriežas pie Dieva. Visi pār-
baudījumi,  kas  mūs  nenogalina, padara mūs stiprā-
kus.

“No grūtībām visvieglāk ir 
bēgt. Taču dzīvē lielākoties 

ir tā, ka tu nevarēsi 
palikt neitrāls, tev ir jāizvēlas, 
kurā pusē palikt – labajā vai 

kreisajā. Kad grūtības 
pārvari, rodas prieks, tā 

vienkārši ir iekārtots. Mācies, 
lai strādātu labu 

darbu, trenējies, lai būtu 
sasniegumi. 

Lai lietas notiktu, lai 
darītu to, kas 

patīk, ir jābūt piepūlei”.

Katrs notikums, liels vai mazs, ir 
līdzība, caur kuru Dievs ar mums 
runā. Dzīve esot māksla saprast šo 
līdzību nozīmi. 
Jā, viņš mūs māca tā kā labs tētis. 
Dažādās situācijās, caur pārbaudī-
jumiem. Bieži Dievs mūsu ceļā rāda  
ceļazīmes kā rīkoties, tikai runa ir par 
to vai mēs tās protam lasīt un saprast 
kā Viņš mums iesaka rīkoties. Dažādās 
dzīves izlēmīgās situācijās, varbūt  
vairāk vajadzētu mēģināt saprast kāpēc 
ar mani notiek tā, vai tā nav Dieva uz-
liktā ceļazīme, kura norāda kā rīkoties? 
Katram cilvēkam ir sava pieeja. Cik 
daudz ir cilvēku uz zemes, tik daudz ir 
ceļu pie Dieva. Katrs iet pa savu ceļu. 

Ikviena dzīves ceļa meklējums 
nozīmē pārmaiņas, un pārmaiņas 
vienmēr ir saistītas ar zināmām 
neērtībām, gan pozitīvām, gan 
negatīvām.
Daudzi  jau par sevi domā, ka viņam ir 
vissmagāk. Taču  iespējams,  ka  cita 
vietā tu vispār nevarētu panest to, kas 
tev uzlikts un salūztu zem tā krusta 
smaguma. Katram Dievs dod to, ko 
viņš var panest. Neskaitot to, ko cil-
vēks pats uzņemas sev, kaut ko tādu  
ko  pašam  grūti  nest,  pats  uz  sevi  
paņem nevajadzīgas grūtības. Tad tu 
tās nes tik ilgi, kamēr pakrīti, un atzīsti, 
ka tu nevari. Tad tu pats it kā samaini 
visu savā dzīvē. Nav tavs ceļš, nav tev 
tas vajadzīgs – uzņemties tik daudz 
darbu, apsolīt visiem, ka izdarīsi to un 
to. Tu esi tikai viens, tev to nevajag. 
Dievs  dažreiz  dara  tā,  lai  cilvēks  sa-
prastu, kad viņam kaut kā ir par daudz, 
kad no kaut kā jāatsakās.Tad Dievs tevi 
brīdina varbūt pat ar kādu no veselības 
problēmām, kuru tev nākas uzveikt.
  
Ziemassvētku laiks – ko tas nozīmē 
jums? 
Adventa laikā domāju, kā cilvēkus 
sagatavot Ziemassvētku  brīdim.  Kā  
aicināt  cilvēkus  nākt  uz baznīcu arī 
Adventa svētdienās, lai atgādinātu par 
to, ka Dievs nācis viņu dēļ. Adventa 
laikā, ik gadu tiekam  aicināti  būt  tu-
vāk  Dievam  -  ar tādu pakāpenisku 
atgriešanos. Tas ir pārdomu laiks, kad 
katrs cilvēks tiek aicināts paskatīties 
uz vidi sev apkārt, uz to ko viņš dara, 
kā dara, kāds ir viņš pats, kas neļauj 
viņam  priecāties.  Tāpēc  tiek  dots  
laiks, lai  sevi  izzinātu, lai izglītotu 
sevi. Kaut vai pārdomātu to, kāpēc 
dzīvē ienāk tieši tie cilvēki, kuri ienāk. 
Mācītos izrādīt to, ka novērtējam savus 
mīļos, ka tiešām priecājamies viņus sa-
tikt. Bieži vien mēs par daudz izgāžam 
savas dusmas un negācijas, un pie tā 
arī paliekam. Kā tajā latviešu tautas 
dziesmā “Bēdu manu lielu bēdu…” 
Diemžēl bieži vien mēs paliekam sēžot 
uz tā akmens, kurš mūs ir apstādinā-
jis, lai arī dziesmā saka, ka tālāk 
gāju dziedādam’, patiesībā tā bēda 
zem akmens neļauj tālāk iet. Neļauj 
paskatīties apkārt un ieraudzīt arī labas 
lietas. Tas ir vienkārši – ieciklēties uz 
sevi un savu problēmu, lai gan vērtīgāk 
būtu sākt ar savām domām un ar prātu 
pieņemt, ka viss nav tik slikti. Mēģināt 
saskatīt  labo un  skaisto, priecāties par 

katru dienu, kas šajā dzīvē mums ir dota. Katra diena mums ir 
jauna iespēja un jauni izaicinājumi. Un vienmēr par to pateikties 
Dievam, bet negausties: „Ak, es nabadziņš, cik  man ir slikti, 
citiem tik ir labi .” Un tad, mēs varam atvērties cilvēkiem un 
Dievam.Tad var vieglāk pateikt, ka tev otrs cilvēks ir svarīgs, ka 
viņš tev ir vajadzīgs. Arī es šai Adventa laikā gribu ticēt un ticu 
brīnumam- ka mēs cilvēki vairāk mīlēsim un cienīsim viens otru.
Allaž saku cilvēkiem, ka Dievs ir Mīlestība, tad sagaidīsim ar 
labām domām šo Mīlestību katrs no mums. 

Pēc šī pārdomu laika, jauns gads nāk ar apņemšanos 
sarakstu. 
Apņemšanās ir vajadzīgas. Ja cilvēks neko sevī negrib mainīt, 
audzināt raksturu, strādāt ar sevi, viņš pārstāj cīnīties. Nolemj 
tā  – kurā virzienā vējš pūtīs, tur arī es iešu. Dzīvē ir jāmāk iet arī 
pretējā virzienā, jo dzīve ir cīņa, tā tas ir un nav variantu. Jācīnās 
par savu patiesību, par savu laimi. 

Kas cilvēkam varētu būt lielākā dāvana Ziemassvētkos?
Veikalos, īpaši mūsu laikos, ir tik daudz lietu no kā izvēlēties, cit-
reiz nevari atrast ko piemērotu. Kad atrodi, tad varbūt tas ir dārgi 
un nevari atļauties. Bet tas, ko var atļauties jebkurš cilvēks  ir 
uzdāvināt sevi – mīlošu  un  piedodošu. Dāvana  kā  manta  ir  ie-
rasta simbolika, taču, manuprāt, tieši ar Ziemassvētkiem cilvēks 
var kaut kā izmainīties. Izlīgt ar saviem mīļajiem, nekarot ar ap-
kārtējiem un atrast savā sirdī mieru – tā ir pati labākā dāvana 
sev un citiem. Lai gan vieglāk ir uzdāvināt kādu dāvanu, nevis 
saņemties un atrast spēku pateikt vienkāršiem vārdiem: ”Piedod 
man, ja esmu tev nodarījis pāri un sāpinājis…” 

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva

“Ticība jau ir ikvienā cilvēkā, bet par maz. Ir 
šaubas, ir tas cilvēciskais faktors, smadzenēs 
nostrādā tas, ka iecerētais var nesanākt. Tad 

tu sevi apstādini un neļauj arī Dievam sev 
palīdzēt. Ticot otram cilvēkam ir tā 

apziņa – viņš var izdarīt tieši tik daudz, jo 
cilvēka darbībai diemžēl ir robežas”.

„Visi pārbaudījumi, kas mūs 
nenogalina, padara 

mūs stiprākus.”



IZGLĪTĪBA “Kurmenīte“  2016. gada  decembris8
Jaunsargu pašpārvaldes vadītāja- Rugāju 
novada vidusskolas skolniece Eva Spriņģe

      Jaunsargu pašpārvalde tika izveidota 2012. gada novembrī saskaņā ar 
“Kustības” Jaunsardze’’ darbības organizēšanas nolikumu’’. Tās darbība 
ir vērsta uz jaunsargu un Jaunsardzes vadības interešu saskaņošanu un 
jaunsargu aktīvu iesaistīšanos pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas  
darbā,   mācību   procesā  un  sabiedriskā  darba organizēšanā,  atbilstīgo   
iemaņu  un   prasmju  apgūšanā. Jaunsargu pašpārvalde ir neatkarīga, 
demokrātiska un sabiedriska Jaunsardzes kustības jaunsargu pašpārval-
des forma. 
     Jaunsargu pašpārvalde sastāv no 16 jaunsargiem, kuri ir no visiem 
4 vēsturiskajiem novadiem. Jaunsargu pašpārvaldes sastāvā ir vadītājs, 
vadītāja vietnieks, lietvedis, Kultūras un sabiedrisko attiecību komisija 
un Izglītības komisija ar tās vādītājiem. Lepojamies ar Evas sasniegumu!

Rugāju novada vidusskola
Foto: no personīgā arhīva

Sveču un eņģeļu izstāde Rugāju novada 
vidusskolā
       Lūcijas diena, 13.decembris, Rugāju novada vidusskolā tika sagaidīta 
īpaši - ar Sveču un Eņģeļu izstādi, kas uzsvēra gaišumu un Ziemassvēt-
ku tuvošanos. Izstādē piedalījās 38 dalībnieki - skolēni, skolotāji un 
pašvaldības darbinieki. Visiem kopā izdevās radīt iespaidīgu kolekciju, 
ko veidoja 199 eņģeļi un 115 sveces. Jāpiebilst, ka katrs eņģelītis un svece 
bija unikāli, un izstādē nevarēja atrast divus vienādus eņģeļus un sveces.
Arī sagatavošanas grupa “Knariņi” apmeklēja izstādi, kur katrs audzēknis 
izvēlējās savu mīļāko svecīti un eņģelīti. Piecgadniece Arvita Lonska ar 
brāli Adrianu bija vieni no čaklākajiem izstādes veidotājiem, sarūpējot 
dažādus eņģelīšus un svecītes. Arvita, apskatot izstādi, tomēr atzina, ka 
vismīļākās un skaistākās ir pašas atnestās lietas. 

Teksts, foto: Liene Pipure

Veselību veicinošo pasākumu īstenošana 
pašvaldībā 
       2016. gada 9. decembrī  norisinājās ikgadējais Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla  gada noslēguma seminārs, kur 72  pašvaldībām svinīgi  tika pasniegts Ve-
selības ministres parakstīts apliecinājums par pievienošanos minētajai kustībai. Arī 
Rugāju novada pašvaldība bija viena no apliecinājuma saņēmējām, lai gan tīklam 
pievienojās jau 2016. gada 17. jūnijā.
         Latvijas Nacionālais Veselīgo pašvaldību tīkls ir daļa no Pasaules Veselības 
organizācijas  (PVO)  Veselīgo  pilsētu  programmas  (Healthy Cities),  kas  ir  pirmā 
programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām pašvaldībām vietēja līmeņa ve-
selības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu program-
mu, katra dalībvalsts arī var veidot savu nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, 
kāds  ir izveidots arī Latvijā. Eiropas reģionā šobrīd ir izveidojušies Nacionālie Ve-
selīgo pašvaldību tīkli, kas apvieno vairāk nekā 1400 pašvaldības savu iedzīvotāju 
veselības veicināšanai.
     Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, 
pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām 
metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas 
jautājumu risināšanā vietējā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību 
sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot ve-
selības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.
     Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā 
ir kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības 
veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un 
aizpilda pieteikuma dokumentus.

     Dalība tīklā pašvaldībai uzliek arī pienākumus:
 - pašvaldībai jāīsteno dažādas veselību veicinošas aktivitātes dažādām mērķa 
grupām, savu iedzīvotāju veselības uzlabošanai un saglabāšanai;
 - pašvaldībai jānodrošina informatīvo materiālu par veselības veicināšanas pasā-
kumiem, kā arī jautājumiem par sabiedrības  veselību un veselības aprūpi pie-
ejamības nodrošināšanu pašvaldības mājas lapā internetā,  informatīvajos izdevu-
mos un pašvaldības iestādēs. 
      Lai varētu īstenot veselības veicināšanas pasākumus, Rugāju novada dome 2016.
gada septembrī   iesniedza Eiropas Sociālā  fonda projekta pieteikumu “DZĪVO VE-
SELS!”- veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada 
iedzīvotājiem”, kas tiks īstenots 2017.-2019.gadā. Projektā plānots  iesaistīt dažāda 
vecuma  iedzīvotājus,  realizējot dažādus pasākumus  kā, piemēram:
 - veselīga uztura lietošanas veicināšana;
 - fizisko aktivitāšu veicināšana;
 - garīgās veselības veicināšana;
 - reproduktīvās veselības veicināšana;
 - sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumi;
 - gremošanas sistēmas slimību profilakses pasākumi.

        Projektu šobrīd izvērtē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Uzsākoties projek-
tam, par pasākumiem informācija tiks sniegta gan pašvaldības mājas lapā internetā 
www.rugaji.lv, gan informatīvajā izdevumā “Kurmenīte”. 
   Veselības veicināšana ir  pasākumi, kas ietver konsultācijas, informācijas 
izplatīšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, dzīvesveida un paradumu 
maiņas veicināšanu, lai uzlabotu sabiedrības veselības stāvokli. 
       Aicinu arī iedzīvotājus izteikt priekšlikumus, kādi veselību veicinoši pasākumi 
būtu īstenojami  pašvaldībā, un kuros labprāt piedalītos! 

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa

Foto  no  ikgadējā  Nacionālā  veselīgo  pašvaldību tīkla noslēguma semināra 
šī gada 9.decembrī 
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Atklāj Rugāju  novada vidusskolas ēdināšanas 
bloka un Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu 
centra jaunās telpas

          Šovasar, Rugāju novada vidusskolas ēdināšanas blokā, tika uzsākti re-
montdarbi un šodien, 8.decembrī, oficiāli tika atklātas jaunās, plašās, gaišās 
un mājīgās virtuves un jauniešu centra telpas. Par to, ka remontdarbi bija 
nepieciešami, liecina arī fakts, ka skolas in ternāta ēka ekspluatācijā tika 
nodota 1973.gadā un šajā laika periodā tika veikti tikai kosmētiskie remon-
ti. Vairāk kā 40 gadus ēkas telpās atrodas virtuve un ēdamzāle, taču veicot 
remontdarbus arī palīgtelpās, jaunu atrašanās vietu ieguva arī Rugāju jau-
niešu iniciatīvu – interešu centrs. Pēc svinīgās lentas pārgriešanas, prāvests 
Oļģerts   Misjūns  deva  svētību  gan  virtuves,  gan jauniešu centra telpām.
      “Šodien, Rugājos ir īpaša diena, jo Ziemassvētku laiks ir gaidīšanas 
laiks, labo  vārdu  un  darbu  laiks,  un  viens no aizejošā gada lielajiem dar-
biem tiek ierakstīts paveikto darbu sarakstā. Ilgi esam sapņojuši par gaišām, 
plašām telpām skolas virtuves blokam un jaunajam jauniešu centram, un 
8.decembris ir tas datums, kad varam teikt, ka esam radījuši  gaišu  un  pie-
vilcīgu   infrastruktūru,   sakārtojot   esošo   ēku   un   nododot   to  Rugāju 
sabiedrības rīcībā. Lai jauniešu centrs kļūst par satikšanās vietu jauniešiem, 
lai gaisā virmo jaunu ideju degsme, lai šeit saturīgi tiek pavadīts brīvais 
laiks  un  dzimst  daudz radošu domu. Savukārt, centra vadītājai Līgai Kra-
valei, ienākot jaunajās mājās, jāvēl darba prieks, kas pavadīs ikdienu gan 
vadītāju, gan jauniešus,” savā uzrunā teica S. Kapteine.
      Sveikt Rugāju jauniešu iniciatīvu interešu centru, ar ienākšanu jaunās 
telpās, bija ieradušies dažādi ciemiņi, to skaitā arī Rugāju bibliotēkas darbi-
nieces. Bibliotēkas vadītāja Anita Magina vēlēja:” Turi acis un ausis vaļā, 
un    katram    izaicinājumam    saki:   “JĀ!”.   Tad   pavērsies   iespējas 
jauniem izaicinājumiem un varbūt pat drosmīgākiem, kā šis!”. Savukārt 
Sarmīte Pērkone, klātesošajiem pastāstīja, ka jauniešu centram ir gandrīz 
kā krustmāte, jo vairākus gadus atpakaļ, kopā ar L. Kravali, kopā tika rak-
stīti projekti un tad jauniešu centrs pamazām sācis savu darbību. “Šodien 
man ir patiess prieks par šīm telpām, par paplašināšanos, un tu, Līga, to sen 
jau biji pelnījusi!”, smaidot noteica S. Pērkone.
       Uz atklāšanas pasākumu bija ieradušies ar tuvākie kaimiņi Rugāju 
novada vidusskolas un Rugāju sporta centra kolektīvs. “Priecājamies, ka 
nenobijies un piekriti nākt mums tuvāk,” tā, dāvinot Ivetas Usenieces čet-
ru gadalaiku fotogrāfijas, kuras kā gleznas radīs papildus mājīguma sajūtu 
jauniešu centrā, atzina direktore Iveta Arelkeviča.
        Rugāju  novada  domes  deputāte   un  Balvu  Bērnu  un  jauniešu  
centra direktore Olita Loseva, priecājās, ka arī Rugāju novada jauniešiem 
būs iespēja savas idejas realizēt jaunās un skaistās telpās. “Galvenais ir 
uzklausīt bērnu idejas, jo tās ir pašas labākās,” vēlot veselību un radošu-
mu, sacīja O. Loseva. Sveicienam pievienojās arī Rugāju novada domes 
deputāte un Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra koordinatore 
Maruta Paidere, novēlot labas domas un turpmāku sadarbību.
          Ar  īstu “sālsmaizi”  uz  pasākumu  bija  ieradusies  Rugāju novada 
kultūras nodaļa. “Uz saimes galda vienmēr ir jābūt gan maizei, gan sālim, 
tāpēc arī mēs šodien nesam šo dāvanu. Ceram uz panākumiem un veiksmīgu 
sadarbību, jo kultūra iet kopā ar jauniešiem,” smaidot atzina G.Grigāne. 
Maizes klaipu un sāli, kulrūras nodaļas dāvināja arī skolas ēdināšanas blo-
ka pavārām un vēlot vienmēr kuplu saimi ap virtuves galdiem.
       Par pasākuma muzikālo noskaņu rūpējās Rihards Krilovs, iepriecinot 
apmeklētājus ar ģitārspēli, bet ar skanīgām dziesmām priecēja Rugāju no-
vada Eglaines pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Aiju Ikstenu.

Teksts, foto: Agrita Luža

Aizvada koncertu par godu Lūcijas 
dienai
“Kad zeme savā baltumā staro, šī noskaņa katrā cilvēkā atbalsojas. Zeme 
un Debesis runā ar mums, aicinot arī mūs arvien baltākā pasaulē dzīvot. Lai 
tumsa, kas bijusi pirms tam, pirms šī baltuma apkārt, gaismā pārveidojas!”
       Rugāju tautas namā, jau vairākus gadus pēc kārtas, ieskandinot trešo Adventi, 
pulcējas vokālie ansambļi, lai satiktos un sadziedātos par godu Svētās Lūcijas 
dienai. Šī diena iezīmē Ziemassvētku sākumu, tā nozīmē cerību un gaismu. Pašas 
Lūcijas misija šajā laikā ir nest gaismu un labestību, tāpēc arī pasākuma vēstī-
jums „Gaisma katrā mājoklī”, kopā sanākušajiem ļāva noticēt kam gaišam un 
labam katrā no mums.
     Šogad, Lūcijas dienas koncertā, ar dziesmām iepriecināja septiņu vokālo 
ansambļu dziedātāji, to vadītāji un koncertmeistari. Koncertā piedalījās Rugā-
ju dāmu vokālais ansamblis un vadītāja Santa Everte, Kubulu pagasta jauktais 
vokālais ansamblis vadītāja Anastasija Ločmele (koncertmeistars Viktors Bor-
manis), Žīguru kultūras nama vokālais ansamblis “Relako” ar vadītāju Daigu 
Elksnīti, Tilžas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Rasa” un vadītāja Rita 
Keiša, kā arī koncertmeistars Viktors Bormanis, Naudaskalna jauktais vokālais 
ansamblis „Malduguns”, vadītāja Gunta Ripa (koncertmeistars Ģirts Ripa). 
Savukārt ar garīgajām dziesmām iepriecināja gan Lazdukalna pagasta garīgās 
mūzikas vokālais ansamblis „Sonāte” un vadītāja Aija Ikstena, gan Kubulu pa-
gasta garīgo dziesmu ansamblis „Vakarblāzma” ar vadītāju Aldi Laicānu.

Teksts, foto: Agrita Luža

Koncerta izskaņā vokālie ansambļi kopā ar pasākuma apmeklētājiem 
apvienojās kopkorī un, izstarojot gaismu no sveču liesmām, 

izpildīja dziesmu „Veltījums”.
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Ieguldījumi pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā 2016.
gadā  
- Kā  lielākais   ieguldījums  veikts   tehniskā  projekta “ Rugāju  novada  vidus-
skolas 2.kārtas būvniecība” ietvaros, sakārtojot ēdināšanas bloku, izveidojot 
palīgtelpas, kā arī jaunas telpas jauniešu centram.  Kopējās darbu izmaksas 
EUR 160 993,63, kas tika segtas no Valsts kases kredīta  EUR 151 311,93 un 
pašvaldības finansējuma EUR 9 681,70.  
- Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas 1.ēdināšanas 
blokam. Izmaksas EUR 10 228,13, finansējums no pašvaldības budžeta. 
- Karstā ūdens sistēmas remontdarbi un kombinēto boileru uzstādīšana Rugāju 
novada vidusskolas pirmsskolas korpusā. Izmaksas EUR 7 828,25, finansējums 
no pašvaldības budžeta.
- Rugāju novada Eglaines pamatskolas divu sākumklašu un ticības mācības ka-
bineta remonts.  Izmaksas EUR 7 525,81, finansējums no  pašvaldības budžeta. 
- Karstā ūdens sistēmas  izbūve un kombinētā boilera uzstādīšana  Rugāju novada 
Eglaines pamatskolā. Izmaksas EUR 13 790, 27, finansējums no pašvaldības 
budžeta. 
- Pašvaldības ēkas Kurmenes 37  kāpņu telpas , Rugāju bibliotēkas un bāriņtiesas 
telpu remonts. Izmaksas EUR 4 288,66 , finansējums no pašvaldības budžeta.
- Ielu apgaismojuma izbūve Skolas ielā,  Rugājos.  Izmaksas EUR 4 400, 36, 
finansējums no pašvaldības budžeta.
- Ielu apgaismojuma izbūve Bērzu ielā, Benislavā. Izmaksas EUR 3 105,39, 
finansējums no pašvaldības budžeta.
- Asfaltbetona ceļu seguma atjaunošana Lazdu un Upes ielā, Benislavā  (0,415 
km). Izmaksas EUR 20 950,94, finansējums no pašvaldības budžeta.
- Ceļu seguma uzlabošana pašvaldības ceļam Rugāji - Tikaiņi (0,000-0,950 km). 
Izmaksas EUR 38 426,65, finansējums no pašvaldības budžeta.
- Ar pašvaldības tehniku veikta ceļa Baldones - Cibuļi seguma pastiprināša-
na un novadgrāvju izveidošana.  Kā arī daļēji veikti  ceļa  Liepari - Liepnīte 
novadgrāvju izveidošanas un seguma atjaunošanas darbi un 2017.gadā darbi 
turpināsies. 

2016.gadā ir  īstenoti projekti, kā arī iesniegti projekti, kuru īstenošana būs turp-
mākajos gados. 
- īstenots projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju no-
vada pašvaldības izglītības iestādēs”, kopējās izmaksas EUR 7702,14, t.sk. 
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums EUR 3496,77 un pašvaldības fi-
nansējums EUR 4484,52; 
-   īstenots projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām”, kura ietvaros tika piln-
veidota Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centra darbība, iegādāts aprīkojums 
un īstenoti pasākumi un radošās nodarbības bērniem un jauniešiem. Kopējās 
projekta izmaksas EUR 3 499,98, t.sk. Izglītības un zinātnes ministrijas finansē-
jums EUR 3 435,63 un pašvaldības finansējums EUR 64,35.
-  2016.gada 1.septembrī uzsākta projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb at-
klāj dabas pētnieku sevī” īstenošana sadarbībā ar Balvu, Viļakas, Baltinavas 
un Kārsavas pašvaldībām. Vadošais partneris - Rugāju novada dome. Projek-
ta ietvaros tiks īstenoti vides apziņu veidojoši pasākumi, izdots dabas ceļve-
dis, kas apkopo un izceļ Ziemeļlatgales piecu novadu dabas vērtības un ob-
jektus un uzstādīti pieci vides instalācijas objekti.  Projekts jāīsteno līdz 2017.
gada beigām. Kopējās projekta izmaksas EUR 60 824,68, t.sk. Latvijas Vides 
aizsardzības fonda finansējums EUR 52 395, pašvaldību finasējums EUR  8429. 
- uzsākta projekta “PROTI UN DARI” īstenošana. Projekta mērķa grupa ir 
jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neap-
gūst arodu, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. 
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesais-
ti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos 
Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas 
pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta 
kopējais finansējums ir 15 642 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums. 
Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2018.gada decembrim.
- sagatavots un iesniegts projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunoša-
na un tās apkārtnes labiekārtošana” LEADER projektu konkursa 1.kārtā. 
Projekta īstenošana notiks 2017.gadā. Kopējās izmaksas EUR 62 889,74, t.sk. 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 
45 000, pašvaldības finansējums EUR 17 889,74.
- sagatavots un iesniegts projekts “Skatuves aprīkojuma iegāde un 
uzstādīšana Lazdukalna saieta namā” LEADER projektu konkursa 1.kārtā. 
Projekts guvis atbalstu un tiks realizēts 2017.gadā. Projekta kopējās izmaksas 
EUR 19 964,40, t.sk. ELFLA finansējums EUR 14 849,55, pašvaldības finansē-
jums EUR 5114,85 .

Atskatoties uz 2016. gadu Rugāju novadā 
Aizvadīts darbiem, notikumiem un emocijām bagāts gads. Esam strādājuši, domes deputātiem pieņemot svarīgus lēmumus, ļaujoties jauniem izaicinā-
jumiem, lepojoties ar iedzīvotāju sasniegumiem. 

- sagatavots un iesniegts projekts „Darām paši savam priekam”  LEADER 
projektu konkursa 1.kārtā. Projekts guvis atbalstu un tiks realizēts 2017.gadā. 
Projekta ietvaros tiks veikta Skujetnieku ciema labiekārtošana - rotaļu laukumu 
un atpūtas vietu izveidošana. Projekta kopējās izmaksas EUR 17 542,98, t.sk. 
ELFLA finansējums EUR 13 048,50, pašvaldības finansējums EUR 4494,48
- sagatavots un iesniegts projekts „Interaktīvas prezentācijas „Komponis-
ti Rugāju novadā” izveidošana” LEADER projektu konkursa 1.kārtā. Pro-
jekts guvis atbalstu un uzsākta tā realizācija. Kopējās projekta izmaksas EUR 
2 363,09, t.sk. ELFLA finansējums EUR  2 126,78,  pašvaldības finansējums 
EUR 236,31.
- sagatavots un iesniegts projekts “Tautas dziesma un tautu tērps kopā roku 
rokā 30 gadus” LEADER projektu konkursa 1.kārtā. Projekts guvis atbalstu un  
tiks realizēts 2017.gadā. Projekta ietvaros tiks iegādāti jauni tērpi Benislavas 
etnogrāfiskajam ansamblim. Kopējās projekta izmaksas EUR 4 836,49, t.sk. 
ELFLA finansējums EUR 3597,39, pašvaldības finansējums EUR 1239,10.
- sagatavots un iesniegts projekts „Labvēlīgas vides un apstākļu radīša-
na veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā!” LEADER projektu 
konkursa 1.kārtā. Projekts saņēmis pozitīvu vērtējumu, taču neguva finansiālu 
atbalstu, jo nepietiek finansējuma attiecīgajā pasākumā. Kopējās projekta  iz-
maksas EUR 14 725,70, t.sk. ELFLA finansējums EUR 10 953, pašvaldības 
finansējums EUR 3772,70.
- sagatavots un iesniegts projekts “DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesvei-
da un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” 
Eiropas Sociāla fonda atbalstītajā 9.2.4.2.  pasākumā “Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Projekts tiks īstenots 
2017.-2019.gadā. Kopējās projekta izmaksas EUR  30 709,00,  t.sk. Eiropas 
Sociālā fonda finansējums EUR  26 102,55, valsts budžeta finansējums EUR 4 
606,35.
- 2016.gada 20.decembrī Viļņā (Lietuvā) tika iesniegts pārrobežu sadarbības 
projekta pieteikums “Sociālās iekļaušanās veicināšana, ieviešot sociālo pa-
kalpojumu inovācijas - Zaļo ceļu un sociālo pakalpojumu sinerģiju” Latvi-
jas - Lietuva - Baltkrievija pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gad-
am. Vadošais partneris - Rugāju novada dome, sadarbības partneri Baltkrievijā 
- Baltkrievijas lauku un eko tūrisma biedrība “Atpūta laukos” un valsts iestāde 
„Voložinas teritorijas sociālo pakalpojumu centrs” . Projekta kopējās izmak-
sas EUR 494 658,96 , t.sk. Eiropas Savienības finansējums EUR 445 193,06, 
Rugāju novada domes finansējums EUR 16 536,95, valsts budžeta finansējums 
EUR 16 563,95 un Baltkrievijas partneru finansējums EUR 16 392.  Kā viens no 
galvenajiem pasākumiem projektā - ēkas Kurmenes ielā 44 pārbūve par sociālo 
pakalpojumu centru un apkārtnes labiekārtošana. Projekta izvērtēšanas rezultāti 
būs zināmi 2017.gada otrajā pusē. 
- Uzsākta  dokumentācijas sagatavošana iepirkuma  izsludināšanai tehnisko 
projektu izstrādei, lai varētu pretendēt uz Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” finansējumu projektiem pašvaldības grants ceļu pārbūvei.  
No programmas pieejamais finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei EUR 
630 000. Projekta realizācija – līdz 2019.gadam. 
- Uzsākta dokumentācijas sagatavošana iepirkuma izsludināšanai tehnisko 
projektu  izstrādei,  lai  varētu pretendēt uz 5.6.2. SAM „Teritorijas revita-
lizācija, reģenerējot degradētas teritorijas teritorijas atbilstoši pašvaldī-
bu integrētajām attīstības programmām”. Projekti būs vērsti uz degradēto 
teritoriju sakārtošanu, ceļu infrastruktūras izbūvi, lai teritorijas varētu piedāvāt 
uzņēmējiem. Finansējums Rugāju novada pašvaldībai būs pieejams no Eiropas 
Reģionālā un attīstības fonda, t.i.  EUR 783 965 un valsts budžeta EUR 27 
669,37, kā arī jāparedz pašvaldības finansējums EUR 110 677,50.
Šobrīd notiek minēto projektu ietvaros  pārbūvei izvēlēto ceļu mērniecības dar-
bi. Saskaņā ar veikto iepirkumu, lētāko cenu piedāvāja SIA “METRUM” - EUR 
9 577,04 (t.sk. PVN EUR 1662,13) un darbi ir uzsākti. 
- Rugāju novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru  
8.3.5. SAM „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros, projekta īstenošanas periodā 
2016.- 2020.gadā piedalīsies šī projekta aktivitātēs – saņemot atlīdzību peda-
gogu karjeras konsultantam un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai. 
- Rugāju novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru piedalīsies  
8.4.1. SAM  „Pilnveidot  nodarbināto  personu   profesionālo   kompetenci,   lai 
laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasīju-
mam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu” 
projektā. Projekta īstenošanas periods 2016.- 2020.gadā. 
- Rugāju novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales 
plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasā-
kumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot  esošos  un  ie-
viest jaunus sociālos pakalpojumus.

Rugāju novada domes izpilddirektore
Daina Tutiņa 

Projektu īstenošana
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Rugāju novada Lazdukalna pagasta senioru Eiropas deju kopa “Tonuss“ 
aizvadīja desmit gadu jubileju. Kolektīva pirmssākumi meklējami 2005. 
gadā un deju kopa iepriecina gan pašmāju pasākumos, gan ir pabijusi jau 
vairāk nekā 30 Latvijas vietās, kā arī dejojušas Igaunijā un pat Austrijā. 

Rugāju novada domes Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rugāju novada 
vidusskolas Valodu un Mākslas metodiskā komisiju februāra sākumā 

organizēja novada skatuves runas konkursu. Skatuves runas konkursa 
mērķis bija novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.

Skolēni pielaikoja profesijas, jeb ēnoja Rugāju pašvaldības darbiniekus. 
“Ēnu dienas” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru 

prasībām,lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši 
sagatavotos darba tirgum. Arī skolēni no Rugāju novada, 10.februārī 

izmantoja iespēju un pielaikoja dažādas profesijas – gan tepat
Rugājos, gan arī tālākās pilsētās. 

Ceturto gadu pēc kārtas, Eglaines pamatskolas pasākumā “Kopā roku
 rokā” ciemojās bērni ar īpašām vajadzībām. Bērni ar skolotājām no Eglaines 

pamatskolas, Kalsnavas pamatskolas, Salnavas pamatskolas, Liepnas 
internātpamatskolas un Gulbenes novada Krišjāņa Valdemāra pamatskolas, 

bija sagatavojuši priekšnesumus. Skolēni dziedāja, dejoja, rādīja etīdes 
un priecājās līdz ar multiplikācijas filmas “Maša un Lācis” varoņiem.

Arī šogad, sagaidot pavasari, Rugāju tautas nama zālē, pulcējās skatītāji, 
līdzjutēji un atbalstītāji, lai vērotu Rugāju novada mazo vokālistu konkursu 

“Cālis - 2016”. Konkursā šogad piedalījās divpadsmit braši, 
skaisti un dziedāt griboši vokālisti. 

“Lielās talkas 2016” ietvaros, Rugāju novada iedzīvotāji ne tikai kopa 
apkārtni, bet arī stādīja ozolus. Kopā, Rugāju novada teritorijā, tika iestādi 

100 ozoli, kuri audzēti mūsu novadā un tos dāvinājusi Pužuļu ģimene. Rugāju 
novada pašvaldība ir iesaistījusies akcijā “100 ozolu meži 100 gadu Latvijai” 

un šis ir viens no darbiem, kas pieteikts ZAAO rīkotajā akcijā 100 darbi 
Latvijai, gaidot valsts simtgadi. 

Šogad, 252. Rugāju Mazpulks atzīmē 25. atjaunošanas gadadienu. 
15.aprīlī, Rugāju tautas nama zālē, sanāca gan bijušie, gan esošie Rugāju 

mazpulcēni, lai dalītos atmiņās par kopā pavadīto laiku, 
darbojoties Mazpulka organizācijā. 

21.maijā svinīgi tika atklāts Ziemeļlatgales velomaršruts Nr.34  
„RYPOJ VASALS!” Rugājos. Veiksmīgi organizējot sadarbību piecu 

novadu pašvaldību starpā, kura vainagojies ar rezultātu - marķētu 
velomaršrutu, kas vijas 169 km garumā cauri Rugāju, Kārsavas, 

Baltinavas Viļakas un Balvu novadiem. Šis velomaršruts ir saņēmis balvu 
par inovatīvāko tūrisma objektu Latgalē 2016. gadā. 

Muzeju nakts ir Eiropas mēroga pasākums, kad durvis vaļā ver muzeji un 
ļauj apmeklētājiem tos iepazīt bez ieejas maksas. Rugāju novada muzejs 
šajā pasākumā piedalījās pirmoreiz. “Līdz šim neiekļāvos šajā sistēmā, jo 

šķita, ka tas vairāk domāts lielajiem muzejiem, kuros ir apjomīgas izstādes, 
ekspozīcijas. Tomēr pēc Muzeju nakts sapratu, ka arī mazā muzejā šo 

ideju ir vērts realizēt,” pārliecināta muzeja vadītāja Velga Vīcupa. 

Jau piekto gadu pēc kārtas, pavasara ziedoņa laikā, Rugāju novada mazuļi 
pulcējās Mazuļu salidojumā “Bērniņš ienācis pasaulē”, lai  iepazītos, 

sadraudzētos, kopīgi rotaļātos un atpūstos. Šogad uz salidojumu tika aicināti 
18 Rugāju novadā deklarētie bērniņi, kuri dzimuši 2015.gadā.

   Šis mācību gada noslēgums Rugāju novada vidusskolas, Rugāju 
novada Eglaines pamatskolas un Rugāju sporta centra skolēniem 
bija īpašs, jo uz apbalvošanas pasākumu 30. maijā, viesu nama 

“Rūķīši” zālē, tika aicināti zinoši, centīgi un atjautīgi skolēni, un tieši 
tāpat arī viņu vecāki un pedagogi.

Arī šovasar, Rugāju novada pašvaldība piedāvāja darbu 20 novada 
administratīvajā teritorijā deklarētiem skolēniem.

Pēc lustīgi nolīgotiem vasaras saulgriežiem, Rugāju novada Medņu trasē, jau 
trīspadsmito reizi tika aizvadītas bezceļu sacensības, uz kurām bija 

ieradies krietns pulks OFFroad cienītāju. 

Rugāju novads var lepoties ar vairākiem Dievnamiem. 
Viens no tiem ir arī Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca, kura 

šī gada jūnijā atzīmēja 100 gadu jubileju, kopš tā tika iesvētīta.

Vasaras nometne - “Zili brīnumi”. Vasaras nometne notika Rugāju 
novada vidusskolas telpās un apkārtnē. Radošas, brīnumainas 
nodarbības notika rīta pusē, savukārt, pēcpusdienā - jautras 

sportiskas spēles un stafetes.

“Basketbola kartē mēs esam zināmi”, jeb arī šogad Rugāju sporta centrs 
uzņēma tuvākus un tālākus basketbola nometņu dalībniekus. Šogad varējām 

lepoties ar to, ka Rugāju sporta centrs uzņēma Latvijas Universitātes 
nometnes dalībniekus, kuri basketbolu spēlē augstākajā līgā. 

531 vietā Latvijā, to skaitā arī Rugāju novadā, aizvadīta “Olimpiskā diena 
2016”. Arī Rugāju novada izglītības iestādes piedalījās “Olimpiskā diena 
2016” pasākumā. Rugāju novada vidusskolas skolēnus, pirms kopīgās rīta 

vingrošanas, iesildīja Rugāju sporta centra basketbolisti, kuri bija arī 
komandu kapteiņi turpmākajās dienas aktivitātēs. 

Lazdukalna pagasta saieta namā jau ceturto reizi norisinājās amatierteātru 
salidojums, taču šoreiz visnotaļ militārā atmosfērā. 12 amatierteātru un 

dramatisko kolektīvu dalībnieki, kā arī skatītāji uz vienu dienu tika 
“Iesaukti dienestā“, lai kopīgi dzīvotu līdzi skečiem par sadzīviskām 

un militārām tēmām. 

Šī gada 3. novembrī, Elektrum Olimpiskajā centrā, notika NBA Junioru līgas 
pirmā čempionāta drafta ceremonija. Tās laikā katrai no 30 vispārizglītojošo 
skolu komandām tika pielozēts NBA klubs, kuru tā pārstāvēs. Rugāju novada 
vidusskola pārstāv “Toronto Raptors” Katras grupas ietvaros komandas aiz-
vada divu apļu turnīru, spēlējot četros sabraukumos. Šī gada 24.novembrī arī 

Rugāju sporta centrā tika aizvadītas NBA junioru līgas spēles. 

Šovasar, Rugāju novada vidusskolas ēdināšanas blokā, tika uzsākti 
remontdarbi un šodien, 8.decembrī, oficiāli tika atklātas jaunās, plašās, gaišās 
un mājīgās virtuves un jauniešu centra telpas. Par to, ka remontdarbi bija 

nepieciešami, liecina arī fakts, ka skolas in ternāta ēka ekspluatācijā tika nodota 
1973.gadā un šajā laika periodā tika veikti tikai kosmētiskie remonti. Vairāk 

kā 40 gadus ēkas telpās atrodas virtuve un ēdamzāle, taču veicot remontdarbus 
arī palīgtelpās, jaunu atrašanās vietu ieguva arī Rugāju jauniešu 

iniciatīvu – interešu centrs. 

Šogad, Rugāju jauktais koris uzsāk savu jubilejas 55. sezonu un 
nemainīgi, šo visu laiku, kori vada diriģents Pēteris Sudarovs. „Ir pagājuši 
55 gadi kopš esmu kopā ar Rugāju kori, taču šķiet, ka tik daudz nemaz nevar 
būt. Laikam tāpēc, ka dziedātāji nāk, jo grib dziedāt. Koris pastāv tāpēc, ka 

mums ir daudz gaišuma, enerģijas un labestības pilnu cilvēku,” 
pārliecināts diriģents. 

Aizvadot šī gada patriotisko nedēļu, Rugāju skvērā, tika 
atklāta atjaunotā piemiņas plāksne Latvijas Atbrīvošanas cīņās

 kritušajiem rugājiešiem. 

Šī gada 10. Jūnijā, 190 Dievnamos visā Latvijā, norisinājās Baznīcu nakts 
aktivitātes. Interesentiem bija iespēja iepazīt baznīcas tuvāk, nodoties 
sarunām, lūgšanām un mūzikas baudīšanai. Arī šogad Baznīcu nakts 

apmeklētājiem durvis vēra Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes 
Romas katoļu baznīca. Pasākums bija īpašs, jo tā laikā notika Augustovas 
Romas katoļu baznīcas patroneses svētās Elizabetes altāra gleznas atklāšana 
un iesvētīšana. Svētgleznas atklāšanas brīdi ar savu klātbūtni pagodināja arī 

tās autore Ausma Danemane un altāra izgatavotājs Juris Bleiders.

Šogad, jūlija izskaņa rugājiešiem un ciemiņiem bija īpaša, jo visas 
dienas garumā tika atzīmēti Rugāju novada svētki “Gan liepiņas, gan 

ozoli, rotājiet novadiņu!” Kā tika solīts, tad aktivitātes patiešām 
bija piemērotas visa vecuma svētku apmeklētājiem.Pozitīvas emocijas 

tika gūtas jau 23. jūlijā, kad Lazdukalna saieta namā notika novada 
svētku ieskaņas koncerts, kurā pat pasākuma vadītājas, pārskatot 

plānoto svētku programmu, atzina, ka tādu dienu Rugājos nedrīkst 
laist garām. Savukārt, pirmssvētku vakarā, strītbola draugi tika 

aicināti gan piedalīties un spēlēt, gan vērot un atbalstīt sacensības 
“Rugāji Open Streetball 2016” Rugāju stadionā. 

1. jūlija vakarā Rugāju parkā bija ieradušies gan tuvāki, gan tālāki 
dejotgribētāji, lai kopīgi atklātu jau ceturto tautas deju festivālu „Eima, eima” 

koncertā „Eima dancot Rugājos”. Festivāla laikā, Balvi kopā ar kaimiņu 
novadiem, uzņēma piecus ārvalstu dejojošos un muzicējošos 

kolektīvus un 22 mūsu un blakus novadu deju kolektīvus, kuri kopā veidoja 
vairāk kā 700 festivāla dalībnieku pulku. 

Zīmīgākie notikumi Rugāju novadā 2016. gadā
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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.: 25446474, 27843383

e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
                          agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

 Ir klāt Ziemassvētku laiks…  Pārdomu laiks par paveikto, pārdzīvoto un izjusto, par atbalstu, ko saņemam no sev mīļiem cilvēkiem, un to, ko spējam 
 citiem dot. Un pat ja tas ir tikai smaids vai labs vārds, tas spēj paveikt ļoti daudz. Un varbūt tieši tas ir īstais Ziemassvētku brīnums – sirds siltums, 
 ko rada smaids un labs vārds.

Mēs, Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles”, vēlamies pateikties Rugāju novada iestādēm un iedzīvotājiem, 
kas ar savām labajām domām un vārdiem, darbu un klātbūšanu ir palīdzējuši mums šajā gadā! 

PALDIES Rugāju novada domei un Sandrai Kapteinei, Dainai Tutiņai, Andrejam Stepānam, Mārtiņam Stemperam, Kasparam Duļevskim, Rugāju 
novada Sociālajam dienestam un Anitai Evertei, Sanitai Čakānei, Anitai Gavarei, Jauniešu iniciatīvu - interešu centram un Līgai Kravalei, Rugāju no-

vada bāriņtiesai, Rugāju novada vidusskolai, Rugāju novada Eglaines pamatskolai, ģimenes ārstei Dacei Paiderei - Trubņikai, zobārstei Svetlanai Pukai, 
Lauku tūrisma mītnei „Rūķīši” un Margitai Štālei - Krēmerei, Ilonai Baķei, Rihardam Krilovam, Jāzepam Mārtuševam, Benitai Petrovai, Nikolajam 
Molodcovam, Sandrai Paiderei, Ludmilai Romanovskai, Anitai Masai, Annai Vizulei, Zinai Feldmanei, Ivetai Uršuļskai, Inārai Konivalei, Beatrisei 
Maslovskai, Svilānu ģimenei, Guntim Puļčam, Gunāram Melnacim. Vēlamies pateikties arī Dzidrai Šmagrei un čaklajiem palīgiem, kas mums gada 
garumā ir palīdzējuši dažādos saimniecības darbos. Paldies Ņinai Jurkānei, Zinaīdai Ančai, Solvitai Bernānei, Janīnai Gabrānei, Astrīdai Rakickai, 

Marutai Pulčai, Lucijai Jermacānei, Rudītei Kuzminai, Venerandai Baltajai, Janīnai Lesniecei, Zigrīdai Uzulai, Anitai Useniecei, Genovefai Masai, 
Imantam Kupčam, Oļģertam Dzeņdžam un Aldim Tūmiņam.

Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru sirdi, nes prieku, mīlestību un gaismu ikkatrā mājā!

Dievkalpojumi Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā - 08.01.2017. plkst 14.00 - “ Рождественские колядки “
18.01.2017. plkst 14.00 - “ Водосвятие “

Draudzes vecākā - Ludmila

          
Sociālās aprūpes centrs “Rugāji” no sirds saka PALDIES Rugāju novada domei, deputātiem, Sandrai Kapteinei, Dainai Tutiņa, Līgai Cepurniecei, 
Aivaram Cibulim, Anitai Evertei un Anitai Gavarei, Daigai Morozai, pašvaldības grāmatvežiem, juristiem, lietvedei, kā arī visam novada domes 
kolektīvam par atbalstu visa gada garumā. Neizsakāms un neizmērojams PALDIES visiem maniem darbiniekiem Līgai, Raisai, Līgai, Veltai, Laurai, 
Līvijai, Birutai, Lidijai,Valērijai, Skaidrītei, Rasmai, Vivitai, Inesei, Ilonai un Mārim, un aizvietotājiem Danai, Innai, Evijai, Anitai par ieguldīto 

nesavtīgo darbu  ikdienā visa gada garumā, gan dienā, gan arī nakts stundās. PATEICĪBA Guntaram Šmagrim, Vikentijam Saleniekam, 
Dainim Stiķiņam, Guntāram Melderim, Artim Lukumietim, Mihailam Sevčukam, Lucija Griestiņai Anitai Seikstulei, Svetlanai Jegorčenko par 

palīdzību visa gada garumā. PALDIES visiem sadarbības partneriem, bez jums mūsu ikdiena nebūtu tāda kā ir. Ģimenes ārstei Dacei Paiderei -Trubņikai 
un Ārijai Dokānei, aptiekas Vitai un Veriņai, pasta kolektīvam un īpaši Janīnai. PALDIES kultūras nodaļai, pašdarbības kolektīviem un vadītājiem, 
kas vienmēr atbalsta, piedalās un kuplina mūsu svētku pasākumus. Rugāju novada vidusskolai -  skolotājiem, pulciņu vadītājiem un skolēniem, kas ir 

vēlējušies un atraduši laiku ciemoties, palīdzēt un iepriecināt mūsu centra iemītniekus. Siltu un laba vēlējumiem pilnu PALDIES Aldim un Innai 
Gruziņiem, Irēnai Svilānei, Lilitai Stāmerei, Birutai Vanagai, Vijai Cibulei, Edvīnam Kulovam, Indriku ģimenei, Ausmai Auzānei, Oskaram un 
Raimondam Krampāniem, Maijai Ertmanei, Lūcijai Filipovai Zinaīdai Feldmanei, Helēnai Dikītei, Annai Vizulei, Verai Akmentiņai, Terēzijai 

Maslovskai, Elitai Mičulei, Ilgai Lubanovai, Genovefai Šķirpānei, Zinaīdai Popovai, Elitai Mičulei,Veltai Garajai, Jāzepam Mārtuševam, Irēnai
Paiderei un Sandrai Paiderei - ZS “Dālderi” par veselīgajām un gardajām rudens veltēm, par grāmatām un citām mums tik noderīgajām mantām. 

Kā arī sirsnīgi pateicamies  zemniekam Vilnim Kapteinim par sarūpēto pirmssvētku cienastu Tilžas internātpamatskolas bērnu ziemassvētku 
labdarības koncerta laikā, paldies bērniem par koncertu un skolotājām par ieguldīto darbu. Mīļš un patiess PALDIES ik vienam laba vēlētājam un 

atbalstītājam, kuru varbūt arī piemirsām nosaukt vārdā. Šo pateicību ko jūtam vārdos neizteikt. Sirsnīgs, sirsnīgs paldies Jums visiem. 

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes, ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem.

Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt!
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgo jauno 2017. Gadu!

Ar mīlestību vēlot, SAC „Rugāji” vārdā, vadītāja Sarmīte Pērkone

Sirsnīgi sveicam Rugāju novada pensionāru 
biedrības biedrus, kuri 2016.gadā atzīmējuši 

nozīmīgas dzīves jubilejas.

Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku!

Zinaida Popova – februāris
Vera Akmentiņa – aprīlis
Vitālijs Circenis – aprīlis
Hilda Gurcka – augusts
Anna Vizule – oktobris

Regīna Čudarāne – novembris
Ivars Vītols - novembris

Visiem novada iedzīvotājiem vēlam 
Priecīgus Ziemassvētkus un 
Laimīgo Jauno 2017. gadu!

Rugāju novada pensionāru 
biedrības valde


