
Norisinājies pasākums 
“Paldies uzņēmējam 2017”

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža Turpinājums 9. un 10. lpp.

Šī gada 20. decembrī, Lazdukalna saieta namā, vienkopus tika aicināti Rugāju novada uzņēmēji, lauk-
saimnieki un saimnieciskā darba veicēji, lai piedalītos Rugāju novada domes organizētajā pasākumā 
“Paldies uzņēmējam”. 
          Šāda veida pasākums, kurā desmit dažādās nominācijās tika apbalvoti novada uzņēmēji, kā arī svinīgā 
atmosfērā uzrunāti lauksaimnieki un saimnieciskā darba veicēji, Rugāju novadā norisinājās pirmoreiz. 
      Pasākuma laikā Rugāju novada domes speciālisti iepazīstināja dalībniekus ar informāciju par pašvaldībā 
īstenotajiem un plānotājiem projektiem, kā arī par iesaistīšanos Eiropas struktūrfondu projektos, lai tiktu 
veicināta uzņēmējdarbība. 
          Nominētie  uzņēmēji  kā   balvu saņēma “Pilnības ragu”, kas ir  pārpilnības un bagātības simbols, izgata-
vots no cēla materiāla  porcelāna - vecpiebalgas porcelāna fabrikā, tādejādi simboliski atgādinot nominantiem, 
ka lai gan šogad viņi sasnieguši zināmu pilnību savā uzņēmējdarbībā, taču  tā uzvara  ir trausla kā porcelāns 
un prasa mērķtiecīgu darbu, lai to noturētu turpmākajos gados.
       Nominācijā  “Lielākais  nodokļu  maksātājs” balvu  saņēma  PKS “Linda” un  uzņēmuma  īpašnieks 
Staņislavs  Karelis. SIa “Silmači” un īpašnieks ainārs Birkovs saņēma balvu nominācijā “Lielākais darba 
devējs”. Nominācijai “Gada inovatīvākais uzņēmējs” balva tika piešķirta Z/S “Pļaviņas” un īpašniecei Irēnai 
Paiderei. Nominācijā “Gada sadarbības partneris” balvas saņēma IK “Rūķu nams” un īpašniece Margita Štāle 
– Krēmere, kā arī Z/S “Upmala” īpašnieki velta un Gunārs Zoži. Lauku sētas “Baķi” īpašnieki Māra un aivars 
Baķi saņēma balvu nominācijā “Gada novada tēla popularizētājs”. Nominācijā “Gada pakalpojumu sniedzējs” 
balvu saņēma Z/S “agrumi” un uzņēmuma īpašnieki Jānis un Pēteris Kočāni, savukārt Z/S “Blūmi” īpašnieks 
Elvijs Kapteinis saņēma balvu nominācijā “Gada jaunais lauksaimnieks”. Nominācijā “Gada ģimenes uzņē-
mums” balva tika pasniegta Z/S “Pienavoti”, bet Juris Bleiders saņēma balvu nominācijā “Gada amatnieks”.
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Rugājos viesojās 
Amerikas Savienoto Valstu 
vēstniecības pārstāvji
1. decembrī Rugājos viesojās ASV (Ame-
rikas Savienotās Valstis) vēstniecības Poli-
tikas   un   ekonomikas  nodaļas  vadītāja 
vietniece Mišela Azevedo kopā ar poli-
tikas speciālistu Mārtiņu Spravniku, lai 
pārrunātu dažādus jautājumus, kas ir ak-
tuāli pašvaldībai. 

Plašāka informācija 7.lpp.

Iedzīvotāju zināšanai - vēl 
var pieteikt dalību Rugāju 
novada domes izsludinā-
tajā konkursā “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”

Noformēto  objektu  dalībai   konkursā  var 
pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jeb-
kura cita persona no 2017.gada 1.decembra 
līdz 2017. gada 26.decembrim (ieskaitot). 
Konkursam           pieteikumu          iesniedz   
elektroniski,   sūtot   pieteikumu   uz e-pasta   
adresi: agrita.luza@rugaji.lv vai iesniedzot 
personīgi Rugāju novada domē, Kurmenes 
ielā 48, Rugājos, sekretārei. 
Konkursa nolikums 7.lpp. vai Rugāju no-
vada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv .

Norisināsies labdarības 
basketbola spēle Rugāju 
sporta centrā

Šī gada 23. decembrī plkst. 15.00, Rugāju 
sporta    centrā,    norisināsies     labdarības 
basketbola spēle. Aicinām līdzjutējus at-
balstīt komandas, līdzi ņemot nelielu 
dāvaniņu -  gardumus   vai  citas  noderīgas 
lietas,   kuras   pēc   spēles   tiks   nogādātas 
sociālā   aprūpes  centra “Rugāji“ iemītnie-
kiem. 

Izdots Rugāju novada 
kalendārs 2018. gadam

Informējam, ka ir izdots Rugāju novada 
kalendārs 2018. gadam. Kalendāru iespē-
jams iegādāties: 

Rugāju novada domē
Kurmenes ielā 48, Rugāju pagasts, Rugā-
ju novads,  pie nodokļu administratores, 1. 
stavā;

Lazdukalna pagasta pārvaldē
Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads pie 
nodokļu adminstratores.

Foto: agrita Luža 
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Rugāju novada domes 2017. gada 29. novembra 
ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi 
29.novembrī notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 
7 domes deputāti: Sandra Kapteine, Agris Kalnējs, Andris Leons, Lauris 
Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Kārlis Brūvers. Sēdes darba 
kārtībā tika izskatīti un pieņemti 7 lēmumi.

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PIEŅEMŠANU
Rugāju novada dome nolēma pieņemt saistošos noteikumus:
1. Nr.6/2017 „Grozījumi   Rugāju   novada  domes 2016.gada 11.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”.
2. Nr.7/2017 „Grozījumi   Rugāju   novada  domes  2016.gada  21.janvāra saistošajos 
noteikumos  Nr.6/2015 „Par  dzīvokļa  pabalstu  bērnam  bārenim  un  bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības”.
3. Nr.8/2017 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”.
4. Nr.9/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos 
noteikumos   Nr.8/2013  „Par    Rugāju    novada    pašvaldības   sociālās   palīdzības 
pabalstiem”.

PAR BALVU SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS 
KOMISIJAS SASTĀVA APSTIPRINĀŠANU
        Rugāju novada domē tika saņemta Balvu novada pašvaldības vēstule ar lūgumu 
apstiprināt Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu.
        Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta ceturtās daļas 
2. punkts nosaka pašvaldības domes, tās priekšsēdētāja, pašvaldības institūcijas un 
tās vadītāja uzdevumus un tiesības - ja pašvaldības domes priekšsēdētājs ir iecelts 
par sadarbības teritorijas  civilās aizsardzības  komisijas priekšsēdētāju, viņš nodro-
šina, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fi ziskajām 
personām tiek noteikts un katras pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts sadar-
bības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs. Balvu novada pašvaldības 
vēstules pielikumā minētās komisijas sastāvā norādīts, ka Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine ir komisijas priekšsēdētāja vietniece, bet Rugāju no-
vada pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Melnacis ir komisijas loceklis. Civilās 
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkts 
nosaka, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu.Rugāju novada dome nolēma:
apstiprināt Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA PIEŠĶIRŠANU ZEMES 
VIENĪBAI AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 3874 012 0509
       Rugāju novada dome izskatīja valsts zemes dienesta vidzemes reģionālās no-
daļas iesniegumu ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0509 – 0.13 ha platībā.   
       valsts   zemes   dienests   veica   datu   labošanu  Kadastra informācijas sistēmas 
datos - tika aktualizēti Rugāju novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma „P47”, 
kadastra numuru 3874 006 0177, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0529 telpiskie dati. veicot datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmas teksta 
un grafi skajos datos, izveidota jauna zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0509 – 0.13 ha kopplatībā, kas tika iekļauta rezerves zemes fondā. Zemes vienī-
ba ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0509 reģistrēta nekustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 3874 012 0511 sastāvā; 
     Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0509 plānotā (atļautā) iz-
mantošana ir plānotās labiekārtotās zaļās zonas teritorijas zeme, kas atbilst Rugāju 
novada Rugāju pagasta teritorijas plānojuma II daļas Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem. Rugāju novada dome nolēma:
Piešķirt lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0509 – 
0.13 ha platībā –  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja   tajās   atļautā   saimnieciskā darbība  nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifi kācijā norādīta lietošanas mērķa (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
kods 0501).

PAR NOSAUKUMA ,,MĀKOŅI” PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM 
AR KADASTRA NUMURU 3874 012 0018
         Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 
ka līdz šim nav piešķirts nosaukums Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 
3874 012 0018, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0018 – 1.5123 ha platībā, Rugāju novada dome nolēma:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0018, kura sastāvā 
ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0018 – 1.5123 ha platībā, nosau-
kumu ,,Mākoņi”.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu un sēdes audio ierakstu var iepazīties
Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv 

sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/Lēmumi2017

Priekšsēdētājas sleja
Esiet mīļi sveicināti gada nogalē!
      Straujiem  soļiem  tuvojas  gada nogale.Un šajā laikā, kad atlicis pavi-
sam īss laika nogrieznis aizejošajam gadam, domās tiek pārcilāti notikumi, 
kas atmiņā ieguls par 2017.gadu .
     Pašvaldības ikdiena gada griezumā sastāv no mazākiem un lielākiem 
darbiem, ko plānojām izdarīt gada sākumā. Prioritāte - izglītība novadā,  
tās dažādu vajadzību nodrošināšana, infrastruktūras uzlabošana, notikusi 
arī   šajā   gadā.     Rugāju     novada  viduskolas virtuves bloks aprīkots ar 
modernu virtuves aprīkojumu, Eglaines pamatskolā veikti kosmētiskie re-
monti vairākos mācību kabinetos. 
    Brīvā laika pavadīšanai un kultūras pasākumu rīkošanai atjauno-
ta brīvdabas estrāde, jaunieši un bērni atpūtai un sportiskām aktivitātēm 
saņēmuši skeitparku un rotaļu laukumu Skujetniekos.
     aizejošo vasaru un rudeni atcerēsimies kā slapjāko un nokrišņiem 
bagātāko. daudziem iedzīvotājiem lietavas sagādāja pamatīgas problēmas, 
kas vēl būs jūtamas nākamajā pavasarī. No lielā slapjuma cieta visi- zem-
nieki, kam dāsnā graudaugu raža zaudēja kvalitāti un slīka dubļos, lop-
kopējiem  izaicinājums bija lopbarības krājumu sagatavošana, arī  mežinie-
kiem   neklājās   viegli,   neparedzētos   laika   apstākļos, kad izejmateriā-
lu nevarēja izvest no mežiem. No pārlieku lielā mitruma cieta ceļu infra-
struktūra. Priecājamies, ka no valsts saņēmām atbalstu par plūdu radītajiem 
zaudējumiem, un, noslēdzot gadu var teikt, ka liels apjoms grants materiāla 
ir nonācis uz pašvaldības ceļiem, jo paralēli valsts ieguldītajam, arī krietna 
daļa ceļu mērķdotācijas ir izlietota ceļu seguma atjaunošanai, caurteku pār-
būvei pašvaldības infrastruktūrai.
       Gandrīz  gads   aizritējis,   lai  izstrādātu  un sagatavotu jauno Rugāju 
novada   teritoriālo   plānojumu,   ko  pēc  ieniegšanas  un  aptiprināšanas 
vaRaM (vides un reģionālās attīstības ministrija), darbībā varētu uzsākt 
nākamā gada pirmajā ceturksnī.
      Gada laikā ir sagatavoti un iesniegti, atbalstīti dažāda veida projekti. Ir 
izstrādāts un  iesniegts uzņēmējdarbības projekts, kura realizācijas gaitā, 
divi degradēto teritoriju objekti nākamo gadu laikā tiks sakārtoti un nodoti 
nomā uzņēmējiem. Noslēdzies pirmais iepirkums par būvdarbiem  no Lad 
(Lauku atbalsta dienests) programmas, ko sāksim realizēt nākamā gada pa-
vasarī.
      2017.gads bija pašvaldību  vēlēšanu gads, kad arī mūsu pašvaldībā dar-
bu uzsāka jaunievēlētais domes sastāvs.
    decembra sākumā Rugājos viesojās aSv vēstniecības pārstāve, lai ie-
pazītos ar mūsu novadu, iestādēm. Iepazīstinājām ciemiņus ar pašvaldī-
bu, abām skolām.vizītes mērķis bija iepazīties ar situāciju drošības jomā, 
tikties ar vidusskolēniem, lai iepazīstinātu jauniešus ar aSv vēstniecības 
darba pienākumiem, spriestu par sadarbību.
      dzīvojot līdz modernām lietām, darbojoties e-vidē, esam veicinājuši no-
vada atpazīstamību, ievietojot informāciju par Rugāju novadu, tā objektiem 
virtuālajā platformā Latvia 360.com. Ja šai platformai vēlas pievienoties 
pašvaldības uzņēmēji, tad to var izdarīt par attiecīgi noteiktu maksu.
    Gada izskaņā, pašvaldība aicināja vienkopus novada uzņēmējus, lai ne-
steidzīgā kopā būšanas brīdī iepazīstinātu ar izdarītajiem, iecerētajiem pro-
jektiem un darbiem, kas aktuāli ikvienam, kas dzīvo un strādā mūsu novadā. 
Katrs uzņēmējs un zemnieks, lielāks vai mazāks ir pelnījis Paldies vārdus, 
kas godprātīgi strādā savos uzņēmumos un saimniecībās. Pasniedzot sim-
bolisku dāvanu - pilnības ragu, nominējām uzņēmējus un lauksaimniekus, 
kuru aktīvo darbu un ieguldījumu novada attīstībā, esam pamanījuši šajā 
gadā. Pasākumā laikā uzņēmējiem tika izdalītas aizpildīt anketas, ar kuru 
palīdzību vēlamies uzzināt uzņēmēju viedokli par pašvaldības darbu, ko vēl 
būtu nepieciešams tajā pilnveidot. Katram pasākuma   dalībniekam    tika    
uzdāvināts   suvenīrs   no    pašvaldības - kalendārs nākamajam gadam.
      aizvadām gada tumšāko laiku, kad katra gaismiņa ir kā cerības stars, lai 
domātu gaišākas domas un sirdī ielītu siltums. arī šogad esam izsludinājuši 
konkursu par skaistāko izgaismoto īpašumu. Esiet aktīvi, piesakiet dalību 
konkursā!
    Laiks pirms Saulgriežiem ir piepildīts ar labiem darbiem, sirdsiltumu, 
izpalīdzību, atsaucību. Lēnām top Rugājos jauna Romas katoļu baznīca. 
Ir ierīkota apkures sistēma,  tādēļ priecāsimies, ja ir iespēja ziedot  malku 
baznīcas apkurei.
      Gads tuvojas noslēgumam un ar Kurmenītes starpniecību gribu pateik-
ties  ikvienam  novada  iedzīvotājam par aizvadīto gadu, par  pleca  sajūtu, 
labiem vārdiem, uzmundrinājumu, darba novērtējumu, arī kritiku. 
PaLdIES No SIRdS,   ka mēs esam šeit Rugāju novadā visi kopā, kas 
veidojam mūsu ikdienu! apstāsimies un kaut mirkli padomāsim, ko paņem-
sim līdzi no aizejošā gada, ko esam izdarījuši, ko vēl darīsim. Ļausimies 
pozitīvām un gaišām domām! Lai no gaišuma,  ko izstaro svecīšu liesmas,  
ielīst siltums Jūsu dvēselēs un piepilda sirdis Jums un Jūsu mīļajiem! Bal-
tus, sirsdsiltus Ziemassvētkus Jūsmājās! Lai mums visiem stipra veselība, 
saticība, pārticība, labestīga, cieņpilna attieksme vienam pret otru! Laimīgu 
Jauno gadu!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine
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Esiet mīļi sveicināti gada nogalē!
      Straujiem  soļiem  tuvojas  gada nogale.Un šajā laikā, kad atlicis pavi-
sam īss laika nogrieznis aizejošajam gadam, domās tiek pārcilāti notikumi, 
kas atmiņā ieguls par 2017.gadu .
     Pašvaldības ikdiena gada griezumā sastāv no mazākiem un lielākiem 
darbiem, ko plānojām izdarīt gada sākumā. Prioritāte - izglītība novadā,  
tās dažādu vajadzību nodrošināšana, infrastruktūras uzlabošana, notikusi 
arī   šajā   gadā.     Rugāju     novada  viduskolas virtuves bloks aprīkots ar 
modernu virtuves aprīkojumu, Eglaines pamatskolā veikti kosmētiskie re-
monti vairākos mācību kabinetos. 
    Brīvā laika pavadīšanai un kultūras pasākumu rīkošanai atjauno-
ta brīvdabas estrāde, jaunieši un bērni atpūtai un sportiskām aktivitātēm 
saņēmuši skeitparku un rotaļu laukumu Skujetniekos.
     aizejošo vasaru un rudeni atcerēsimies kā slapjāko un nokrišņiem 
bagātāko. daudziem iedzīvotājiem lietavas sagādāja pamatīgas problēmas, 
kas vēl būs jūtamas nākamajā pavasarī. No lielā slapjuma cieta visi- zem-
nieki, kam dāsnā graudaugu raža zaudēja kvalitāti un slīka dubļos, lop-
kopējiem  izaicinājums bija lopbarības krājumu sagatavošana, arī  mežinie-
kiem   neklājās   viegli,   neparedzētos   laika   apstākļos, kad izejmateriā-
lu nevarēja izvest no mežiem. No pārlieku lielā mitruma cieta ceļu infra-
struktūra. Priecājamies, ka no valsts saņēmām atbalstu par plūdu radītajiem 
zaudējumiem, un, noslēdzot gadu var teikt, ka liels apjoms grants materiāla 
ir nonācis uz pašvaldības ceļiem, jo paralēli valsts ieguldītajam, arī krietna 
daļa ceļu mērķdotācijas ir izlietota ceļu seguma atjaunošanai, caurteku pār-
būvei pašvaldības infrastruktūrai.būvei pašvaldības infrastruktūrai.
       Gandrīz  gads   aizritējis,   lai  izstrādātu  un sagatavotu jauno Rugāju 
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Rugāju novada domes priekšsēdētāja S. Kapteine

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2017. gada 29.novembra lēmumu Nr.243

PRECIZĒTS
ar Rugāju novada domes 

2017. gada 21. decembra lēmumu Nr.247
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā
 
29.11.2017.                                                                                                            Nr.9/2017

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 
„Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. 
panta 4. daļu; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 5.,25.pantu; Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299. 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” 19.4. apakšpunktu; Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumiem 
Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu;Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumiem Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

     1.Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „ Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 
šādus grozījumus:
     1.1. papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārdiem “sociālās palīdzības likuma” ar skaitli un vārdiem “33.panta otro daļu,”.
     1.2. dzēst noteikumu  izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atse-
višķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu”.
     1.3. papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārdiem “vienošanās par līdzdarbību” ar skaitli un simboliem “13.,”.
     1.4. izteikt noteikumu 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
   “13.3. viena garāža, divas automašīnas, kā arī viens motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā”.
     1.5. papildināt noteikumu 14.5. apakšpunktu aiz vārdiem “reizi mēnesī” ar vārdiem “pēdējā darba dienā”.
     1.6. izteikt noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:
   “16. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.
    16.1. Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.
    16.2. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz 150 EUR, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
    16.3. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums, kas saņemts ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās.
    16.4.Pabalsts tiek izmaksāts Rugāju novada pašvaldības kasēs vai iemaksāts iesniegumā norādītajā kontā”.
    1.7. svītrot noteikumu 17.2.5. apakšpunktu.
    1.8. aizstāt noteikumu 17.3. apakšpunktā skaitli “45” ar skaitli “70”.
    1.9. papildināt noteikumu 19.2.1. apakšpunktu aiz vārdiem “(izmaksā vienu reizi)” ar vārdiem un skaitli “vai invalīdam kopš bērnības – 213.44 EUR”.
    1.10.   papildināt noteikumu 19.2.4. apakšpunktu pēc iekavām ar vārdiem un skaitli “vai invalīdam kopš bērnības – 106.72 EUR”.
    1.11. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
 Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

  1. Īss projekta satura izklāsts   Saistošie noteikumi paredz ieviest izmaiņas sociālās palīdzības noteikumos atbilstoši 
  izmaiņām Sociālo  pakalpojumu   un  sociālās  palīdzības  likumam  un  Ministru  kabineta  
  2010. gada 30. marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
  personas atzīšanu par trūcīgu”.

  2. Projekta nepieciešamības pamatojums   Grozījumi nepieciešami, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos par sociālo palīdzību. 

  3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
  budžetu

  Finansējums no pašvaldības novirzītajiem līdzekļiem sociāliem pabalstiem.

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

  Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

  5. Informācija par administratīvajām procedūrām   Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

  6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām   Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2017. gada 29.novembra lēmumu Nr.241 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā 
29.11.2017.                                                                                                           Nr.7/2017                                                                                                                 

Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2015 
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu

              Izdarīt Rugāju novada domes 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „ Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības” šādu grozījumu:

               aizstāt noteikumu 3.9. apakšpunktā skaitli „0.24” ar skaitli „1.90”.

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017

„Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2015 
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

  1. Īss projekta satura izklāsts   Saistošo   noteikumu  projekts   paredz  mainīt  pabalsta  apmēru bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez 
  vecāku gādības, vecumā no 18 līdz 24 gadiem un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Rugāju 
  novada bāriņtiesa.Šobrīd pabalsts īres maksas segšanai paredzēts 0.24 euro par kvadrātmetru, bet ne vairāk par 26 
  kvadrātmetriem, līdz ar to maksimālais pabalsta apmērs īres maksas segšanai ir 6.24 euro mēnesī. Grozījums paredz 
  pabalstu palielināt līdz 1.90 euro par kvadrātmetru, līdz ar to maksimālais pabalsta apmērs īres maksas segšanai 
  būs 49.40 euro.

  2. Projekta nepieciešamības 
  pamatojums

  Saskaņā  ar   likuma „Par   palīdzību   dzīvokļa   jautājumu  risināšanā” 25.2  panta  piekto  daļu  ir nepieciešamas 
  sniegt 

  3. Informācija par plānoto projekta 
  ietekmi uz pašvaldības budžetu

  Ne vairāk kā EUR 2 400 gadā.

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

  Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

  5. Informācija par administratīvajām
  procedūrām

  Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

  6. Informācija par konsultācijām ar
  privātpersonām

  Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2017. gada 29.novembra lēmumu Nr.242 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

 29.11.2017.                                                                                                           Nr.8/2017                                                                                                                 

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
 Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

         Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:

1. papildināt noteikumu 5.punktu aiz vārda “rakstiska” ar simbolu un vārdiem” elektroniski saņemta”.
2. Papildināt noteikumus ar 14.1.punktu šādā redakcijā:
“14.1 Pabalsts briļļu apmaksai bērniem
14.11. Pabalstu briļļu iegādei piešķir līdz 25 EUR apmērā.
14.12. Lai saņemtu pabalstu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums klāt pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus, kas iesniegti ne vēlāk kā 
trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža”.
3. Papildināt noteikumus ar 16.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“16.3.1. kārtējā gada pabalstu Sociālais dienests piešķir bez personas iesnieguma”.
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Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
 Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

  1. Īss projekta satura izklāsts   Saistošo noteikumu projekts papildina Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošos
  noteikumus Nr.9/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” ar jauniem pabalstiem un
  atvieglo jau esošo pabalstu saņemšanas kārtību.

  2. Projekta nepieciešamības pamatojums   Jauna pabalsta ietveršana nepieciešama, jo attiecīgais pabalsts tiek izņemts laukā no Rugāju
  novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2013 “Par Rugāju
  novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, turpmāk attiecīgais pabalsts tiks piešķirts
  neizvērtējot personu materiālo stāvokli.

  3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
  budžetu

  Būtiski neietekmē.

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

  Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

  5. Informācija par administratīvajām procedūrām   Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

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

Rugāju novada domes priekšsēdētāja S. Kapteine

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI 
No 2018. gada janvāra līdz 2018. gada jūnijam 

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU 
KONTAKTINFORMĀCIJA 

RUGĀJU NOVADA DOMĒ 
(Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, 

Rugāju novads)

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDĒ
(Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads)

 SANDRA KAPTEINE
 E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
 Tālrunis: 26345838

  9. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 
 10. aprīlis, 8. maijs, 12. jūnijs 
  plkst. 10.00 - 12.00 

  9. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 
 10. aprīlis, 8. maijs, 12. jūnijs
  plkst. 14.00 - 16.00 

 ANDRIS LEONS
 E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
 Tālrunis: 26536746

  Katru pirmdienu 
  plkst. 9.00 - 10.00

  Katru otrdienu
  plkst. 9.00 - 11.00 

 KĀRLIS BRŪVERS
 E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
 Tālrunis: 26525530

  8. janvāris, 5. marts, 8. maijs, 4. jūnijs
  plkst. 10.00 - 11.00

 AGRIS KALNĒJS
 E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
 Tālrunis: 26320928

  22. janvāris, 19. marts, 21. maijs
  plkst. 9.00 - 11.00 

 LAURA KĻAVIŅA
 E-pasts: laura.klavina@gmail.com 
 Tālrunis: 29493124

  15. februāris, 15. marts, 19. aprīlis,17. maijs, 
  21. jūnijs 
  plkst. 12.00 - 14.00 

 

 LAURIS KRĒMERS
 E-pasts: lauris.kremers@gmail.com
 Tālrunis: 28606972

  15. februāris, 15. marts, 19. aprīlis,17. maijs, 
  21. jūnijs
  plkst. 12.00 - 14.00 

 
 

 MARUTA PAIDERE
 E-pasts: maruta42@inbox.lv
 Tālrunis: 26392515

  18. janvāris, 15. februāris, 15. marts, 
  19. aprīlis, 17. maijs, 21. jūnijs 
  plkst. 12.00 - 14.00  

  11. janvāris, 8. februāris, 8. marts, 12. aprīlis,
  10. maijs, 14. jūnijs
  plkst.12.00 - 14.00 

 SARMĪTE PĒRKONE
 E-pasts: sarma70@inbox.lv
 Tālrunis: 29244970

 EDUARDS STALIDZĀNS 
 E-pasts: eduardsstal@inbox.lv 
 Tālrunis: 26435674

 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 10. aprīlis, 15. maijs, plkst. 10.00 - 12.00
 Iedzīvotājus pieņems RUGāJU Novada EGLaINES PaMaTSKoLā 
 (Skolas iela 3, Benislava, Rugāju novads): 
 

 
 19. janvāris, 16. marts, 20. aprīlis, 18. maijs 
 22. jūnijs
 plkst. 16.00 - 17.00

 16. februāris plkst. 16.30 - 17.30
 23. marts plkst. 16.20 - 17.20
 13. aprīlis plkst. 16.20 - 17.20
 25. maijs plkst. 16.00 - 17.00
 15. jūnijs plkst. 16.00 - 17.00



6 “KURMENĪTE” 2017. gada decembrisAKTUĀLI www.rugaji.lv

Par autobusa pieturvietas nojumi
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 
Daina Tutiņa 

Rugāju novada iedzīvotāji vērsās pašvaldībā ar jautājumu, 
kāpēc tika veikta autobusu pieturvietas „Tikaiņi”, kas atro-
das uz valsts vietējā autoceļa V464 Lazdukalns – Pokrota, 
demontāža. Ņemot vērā, ka autobusu pieturvietas uzturēšanu 
veic Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turp-
māk – LVC) tika nosūtīta vēstule Satiksmes ministrijai.
       Satiksmes  ministrija,  sniedzot  atbildi, paskaidro, ka  LvC  
speciālisti regulāri apseko pieturvietas un veic tehniskā stāvokļa 
novērtēšanu. apsekojot pieturvietu „Tikaiņi”, nojumes konstruk-
cijās tika konstatēti šādi bojājumi:
 - Paviljona mūra konstrukcijas plaisas;
 - Mūra konstrukcijas sasvērušās;
 - Metāla konstrukcijas (balsti) deformētas un sasvērušās;
 - Bojātas jumta nesošās konstrukcijas un jumta segums.
         Lai novērstu apdraudējumu autobusa pieturvietas lietotājiem, 
tika pieņemts lēmums pieturvietu demontēt. Satiksmes ministrija 
arī informē, ka 2018.gadā pieturvietā „Tikaiņi” plānots uzstādīt 
rūpnieciski izgatavotu paviljonu un atjaunot platformas segumu.

Virtuālajā platformā 
Latvia360.com var apskatīt arī 
Rugāju novadu
Rugāju novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Agrita Luža

Virtuāla vietas izzināšana pirms došanās uz to vairs nav nekāds 
jaunums. Kopš internets kļuvis par nozīmīgu cilvēka ikdienas 
daļu, aizvien vairāk par visu vēlamies pārliecināties, neatejot 
no savām digitālajām ierīcēm un kā vēl labāk to izdarīt, ja ne 
to redzot un pašiem virtuāli izstaigājot.
       Latvia360.com dod iespēju ikvienam cilvēkam, atrodoties 
jebkurā pasaules malā, ieraudzīt vērtības, ar ko Latvija kā valsts 
var lepoties. Platforma ļauj virtuāli izstaigāt vietas, kur vēl nav 
būts un tai pat laikā ļaut atgriezties tajās, kas reiz jau apmeklētas 
un nav atstājušas vienaldzīgu. Uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja 
pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai.
       Informējam, ka arī Rugāju novada pašvaldība ir iegādājusies 
vietu šajā virtuālajā platformā. Šī gada augustā Rugāju novadā 
viesojās  fotogrāfs,  kurš  iemūžināja  piecas  vietas,  lai  izveidotu 
panorāmas skatus 360 grādu leņķī. Platformā var apskatīt Rugā-
ju centru, Rugāju parku ar brīvdabas estrādi un Rugāju sta-
dionu, atpūtas vietu pie Rugāju ūdenskrātuves, Augustovas 
Svētās   Elizabetes   Romas   Katoļu   Baznīcu  un Lazdukalna 
saieta namu.
       atgādinām, ka ikviens Rugāju novada uzņēmējs ir aicināts 
pievienot savu uzņēmumu, nopērkot vietu platformā (izmaksas 
86,00 euro + PvN). Izveidoto virtuālo platformu, uzņēmēji varēs 
integrēt sava uzņēmuma mājaslapā, sociālajos tīklos, dalīties ar 
saviem klientiem. Platforma būs novada piedāvājumā, kā arī visas 
Latvijas virtuālajā platformā - Latvia360.com. 
       Informācijai: Mārīte orniņa (tālrunis: 26451959, e-pasts: 
marite.ornina@rugaji.lv)

Rugāju novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Agrita Luža

Aicinām ziedot malku Rugāju 
Romas katoļu baznīcai

Informējam, ka būvdarbi jaunuzceltajā Rugāju Romas ka-
toļu baznīcā tuvojas noslēgumam. Turpinoties baznīcas telpu 
iekšdarbiem, nepieciešama apkure, tāpēc ikviens tiek aicināts 
ziedot malku baznīcas kurināšanai.
         aicinām atsaukties arī brīvprātīgos, kuri būtu ar mieru uzņem-
ties kurināšanas darbus.
   Kontaktinformācija: Prāvests oļģerts Misjūns, mob.tālr.: 
26663811 . 

Īsteno valsts  budžeta programmu  
„Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 
Daina Tutiņa 

Rugāju novada dome 2017. gadā ir īstenojusi valsts  budžeta programmu  „Mērķdotā-
cijas pašvaldību pasākumiem”, saņemot finansējumu  pasākumiem - „Interaktīvās    
tāfeles   iegāde   Rugāju   novada  Eglaines  pamatskolai” (piešķirtais finansējums EUR 
1900) un „Rugāju   novada   vidusskolas   internāta   ēkas   rekonstrukcija”   (piešķirtais 
finansējums EUR 20 000). 
      Iegādātā interaktīvā tāfele nodota Rugāju novada Eglaines pamatskolas speciālās izglītības 
programmas skolotāju rīcībā, lai varētu  mācību procesu veidot daudz kvalitatīvāku un inte-
resantāku. Lai skolēni darbotos pie šādas tāfeles, vairs nav nepieciešams tik ierastais krīts.  
visas  darbības  var veikt vai nu ar speciālu marķieri, vai arī pirkstu. Savukārt, pieslēdzot 
datoru, paveras vēl daudz plašākas iespējas mācību materiālu demonstrēšanai interaktīvā 
veidā. 
           2016.gadā tika veikta Rugāju novada vidusskolas ēdināšanas korpusa  rekonstrukcija. 
Saskaņā ar tehnisko projektu “Rugāju novada vidusskolas internāta ēkas rekonstrukcija” 
bija paredzēta arī virtuves aprīkojuma un inventāra nomaiņa. Līdz ar to, lai  īstenotu šos 
darbus,   finansējums  no valsts budžeta tika novirzīts virtuves iekārtu un aprīkojuma iegādei  
(EUR 14 246,32), ēdamzāles 100 krēslu iegādei (EUR 3630), savukārt atlikušais finansē-
jums novirzīts durvju nomaiņai  internāta gaiteņos (EUR 2123,68).
         virtuves   darbinieku    darba   procesa   uzlabošanai   tika  iegādāta konvekcijas krāsns, 
elektriskā plīts, trauku mazgājamā mašīna, dārzeņu tīrāmā mašīna, ledusskapis, dārzeņu 
smalcinātājs, gaļas maļamā mašīna, izgāžamais elektriskais vārīšanas katls, mikseris un 
nerūsējoša tērauda plaukti un galdi. 

Dāvinājumā saņemti datori

Veicot datoru nomaiņu SEB bankā, Rugāju novada pašvaldības iestādēm  bija iespēja 
saņemt davinājumā 21 datoru.  
      datorus  saņēma visas trīs novada izglītības iestādes, Kultūras nodaļa, Jauniešu 
inerešu-iniciatīvu centrs, Sociālās aprūpes centrs, Bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, Tikaiņu 
un Skujetnieku bibliotēka. Paldies daigai Morozai, kas  informēja par šo iespēju saņemt 
dāvinājumā datorus iestādēm, kā arī palīdzēja vajadzīgo dokumentu sakārtošanā un datoru 
atgādāšanā no Rīgas! 

Interaktīvā tāfele Rugāju novada Eglaines pamatskolā

Rugāju novada vidusskolas ēdināšanas korpusa rekonstrukcijas rezultātā uzlabota 
ēdamzāle

Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore Daina Tutiņa 

Foto: agrita Luža

Foto: no personīgā arhīva
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Rugājos viesojas Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības 
pārstāvji

Rugāju novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Agrita Luža

1. decembrī    Rugājos    viesojās    ASV  (Amerikas  Savienotās 
Valstis) vēstniecības Politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja 
vietniece Mišela Azevedo kopā ar politikas speciālistu Mārtiņu 
Spravniku, lai pārrunātu dažādus jautājumus, kas ir aktuāli 
pašvaldībai.
         M. azevedo pastāstīja, ka aSv vēstniecības Politikas un 
ekonomikas nodaļai, sadarbojoties ar Latvijas reģioniem, tiek ap-
ciemotas Latvijas pašvaldības. “vizīšu laikā cenšamies paskaidrot, 
ka aSv ir nozīmīgas attiecības ar Latviju. Gan aSv, gan Latvijai 
esot   tuviem   partneriem,  tiek  runāts  par  NaTo militārajiem spē-
kiem, valsts aizsardzības un drošības jautājumiem, tāpēc ir svarīgi 
noskaidrot, ko par to domā pašvaldības Latvijā, ” pastāstīja vēst-
niecības pārstāve. Pārstāvji pastāstīja, ka vēstniecībai ir svarīgi 
atbalstīt pilsonisko sabiedrību un tās veidošanos, cilvēku iesaisti 
politiskajos procesos, kā arī pilnveidot Latvijas ekonomisko vidi un 
atbalstīt kultūras vides attīstību.
            Tikšanās laikā tika prezentēts Rugāju novads, kā arī pārrunā-
ti tādi problēmjautājumi, kā darbavietu radīšana, dzīvojamo telpu 
trūkums, sakārtota infrastruktūra, iespējas kādas varētu sniegt jau-
niešiem, lai tiem pēc studijām pilsētā būtu motivācija atgriezties 
atpakaļ Rugāju novadā. 
            Tāpat pārstāvji no vēstniecības devās apskatīt Rugāju novada 
Eglaines   pamatskolu,   bet   tikšanos   noslēdza  ar  viesošanos  un 
prezentāciju Rugāju novada vidusskolas skolēniem.

Foto: agrita Luža

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada pašvaldības priekšsēdētājas
2017. gada 27. novembra rīkojumu Nr. 3-7/57

NOLIKUMS

1.Vispārīgie noteikumi 
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rugāju novada dome organizē konkursu „Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums” (tālāk tekstā -  konkurss) un apbalvo konkursa laureātus. 
1.2. Konkursa mērķi ir rosināt Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu 
Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā arī veicināt iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku 
(nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un iestāžu  aktīvu līdzdalību svētku noformējuma 
veidošanā.
1.3. Konkursā var piedalīties ikviens  iedzīvotājs vai juridiska persona.  
1.4. Komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus.

II. Pieteikšanās dalībai konkursā
2.1. Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura 
cita persona no 2017.gada 1.decembra līdz 2017. gada 26.decembrim (ieskaitot).
2.2. Konkursam    pieteikumu   iesniedz   elektroniski,   sūtot  pieteikumu  uz e-pasta  adresi: 
agrita.luza@rugaji.lv vai iesniedzot personīgi Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugā-
jos, sekretārei. 
2.3. Pretendents dalībai konkursā iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (pielikumā). 
2.4. dalībai konkursā objektu var pieteikt arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai 
nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku. 

III. Vērtēšanas kritēriji un kārtība
3.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
3.1.1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam;
3.1.2. Ideja un tās realizācija;
3.1.3. Noformējuma materiālu pielietojums un krāsu risinājums;
3.1.4. Noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.
3.2. objektus vērtē četrās kategorijās:
3.2.1 privātmāju noformējums;
3.2.2. daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums (dzīvokļa balkoni, lodžijas, logi utml.);
3.2.3. uzņēmumu noformējums;
3.2.4. sabiedrisko ēku noformējums.
3.4. Konkursa laureātus nosaka žūrijas komisija 3 locekļu sastāvā, kuru ar rīkojumu izveido 
pašvaldības izpilddirektors.
3.5. Konkursa žūrija vērtē objektus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. objekti tiek vērtēti pēc 
punktu skalas no 0 līdz 5 katrā kritērijā. Par labāko katrā kategorijā atzīstams objekts, kura 
noformējums novērtēts ar vislielāko punktu skaitu.
3.6. Komisija ir tiesīga piešķirt vienu vietu vairākiem pretendentiem vai kādu no vietām ne-
piešķirt  nevienam pretendentam. 

Aicinām piedalīties Rugāju novada 
domes izsludinātajā konkursā ”Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums“

3.7. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 2017.
gada 27.decembra līdz 2017.gada 29.decembrim.
3.8. Konkursa rezultāti tiek paziņoti un uzvarētāji apbalvoti  līdz 
2018.gada 12.janvārim.
3.9. Konkursa   uzvarētāji   tiks   paziņoti  Rugāju  novada  domes 
mājaslapā internetā: www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Kurmenīte”.

IV. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
4.1. Finansējums balvu fondam tiek piešķirts no Rugāju novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 300 (trīs simti euro, 00 centi)  
apmērā.
4.2. Konkursa noslēgumā tiek piešķirtas balvas (dāvanu 
kartes 40,00 euro apmērā) par objektiem, kuru noformējums 
novērtēts   ar   vislielāko    punktu   skaitu,   katrā  kategorijā. 
Pārējie dalībnieki saņem veicināšanas balvas.
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Esi pats savas karjeras veidotājs
Pedagoģe karjeras konsultante 
Agita Kukurāne

2017. gada 24. novembrī Rugāju novada vidusskolas 9. – 12.  klašu skolēniem 
bija iespēja piedalīties karjeras izglītības pasākumā “Esi pats savas karjeras 
veidotājs” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums 
tika organizēts ar mērķi sniegt iespēju skolēniem izzināt savu personību, 
apzināties savus iekšējos un ārējos resursus, kas nepieciešami izglītības un 
karjeras izaugsmes mērķa uzstādīšanai un sasniegšanai.
             Grupu  nodarbību  laikā  skolēni  personības  izaugsmes  trenera  vadībā 
sev izvirzīja  karjeras mērķus, kuri bija saistīti ar katra individuālajām dzīves 
vērtībām. Skolēni pilnveidoja prasmes izteikt savu viedokli un argumentēti paust 
to. Nodarbību galvenais princips bija rosināt katram domāt mērķtiecīgi, tā, lai 
tam sekotu rīcība, kas īstenotu izvirzītos mērķus. Personības izaugsmes treneris 
uzsvēra, ka jābūt godīgam pret sevi, nevienā jautājumā nav nepareizas atbildes 
vai izvēles. dienas otrajā pusē personības izaugsmes treneris tikās ar katru klases 
kolektīvu atsevišķi. Interesenti varēja pieteikties arī individuālai konsultācijai.
         Mūsu skolas skolēniem šāda veida nodarbības profesionāla speciālista 
vadībā   notika   pirmo reizi, un,  kā  liecināja  skolēnu sniegtās atsauksmes, tās ir 
bijušas lietderīgas. Jaunieši atzīst, ka nodarbības lika padomāt par nākotni, sap-
rast, ka karjeras izvēle un savu mērķu izvirzīšana ir svarīga jau tagad. vairāki

2017. gada 4. decembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, Rugāju novada vidusskolā 
norisinājās Tehniskā jaunrades diena.
         Sadarbībā  ar  SIa  aspired  komandu Rugāju novada vidusskolas 1. – 12. klašu  
un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1. – 9. klašu skolēni darbojās septiņās tehniski 
radošajās darbnīcās, kurās paši aktīvā un radošā veidā apguva un izprata dažādu lietu un 
jomu darbības principus.
           1. – 4. klašu skolēni izgatavoja savu flaberi, apgūstot zināšanas par ķīmiskās reak-
cijas un vielu agregātstāvokļa maiņu. Tehniski  radošajā darbnīcā „Katapulta” skolēni uz-
zināja par elastības spēku, ķermeņa kustības trajektoriju, atvilkšanās un palaišanas leņķ-
iem un katapultas darbības principu. Iepazīstot fizikas novirzienu, skolēni, izmantojot 
dažādas vielas, kurām piemīt gan krāsa, gan smarža, pagatavoja katrs savu vannas bumbu.
             5. – 9. klašu  skolēni  izgatavoja  savu  kosmisko raķeti, piešķirot savu unikalitāti, un 
devās ārā, lai, izmantojot īpašu ierīci un gaismas plūsmas principu, uzšautu raķetes gaisā. 
Šīs grupas skolēniem bija iespēja atkārtot Edisona eksperimentu ar elektrisko spuldzīti. 
Skolēni atklāja, ka elektrību var ražot arī ar citrona palīdzību, ar kuru tiek saslēgta elek-
triskā ķēde un atskaņota mūzika.
            Rugāju novada vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni spēlēja spēli „Gudrais mērs”, kura 
ļāva izprast, kādas klimata pārmaiņu sekas var skart dažādas pašvaldības Eiropā, kurām 
klimata pārmaiņu sekām nepieciešams pielāgoties un kādos pasākumos nepieciešams in-
vestēt, lai novērstu potenciālo klimata pārmaiņu seku ietekmi. darbnīcas „Zaļā pilsēta” 
laikā skolēnu uzdevumi bija izdarīt pieņēmumus, darbojoties ar dažādām ierīcēm, veicot 
aprēķinus un analizējot rezultātus, iedomātajā pilsētā ieviest risinājumus Co2 izmešu sa-
mazināšanai, padarot pilsētu „zaļāku”.
       Pateicoties Tehniskajai jaunrades dienai un tās radošajām darbnīcām, skolēni apgu-
va mācību priekšmetus praktiski. Pašiem aktīvi iesaistoties, tika veicināta aktīva un uz 
izziņu vērsta mācīšanās, kas dos iespēju izprast sarežģītos dabas likumus, attīstīs interesi, 
radošumu, prasmi strādāt komandā.

Piedalās Tehniskās jaunrades dienā 

Projekta koordinatore Ieva Sīle

skolēni par lietderīgu atzina personīgā karjeras plāna sastādīšanu. Skolēni 
vairāk uzzināja   par   darba   iespējām   Latvijā.  Jauniešiem patika nodarbību 
saikne ar realitāti, piemēri no nodarbību vadītāja dzīves pieredzes.

Foto: no personīgā arhīva

Izmēģinot radošajā darbnīcā izgatavoto kosmisko raķeti.

Ikgadējā  iniciatīvā  “Bigbank  piepilda 
sapņus” noskaidroti uzvarētāji – Rugāju 
novada vidusskola

Bigbank Mārketinga vadītāja
Laura Zvaigzne

Jau par tradīciju kļuvušajā Bigbank AS Latvija filiāles rīkotajā iniciatīvā 
“Bigbank piepilda sapņus” par uzvarētājiem ir kļuvuši skolēni no Siguldas 
pilsētas   vidusskolas  un  Rugāju  novada  vidusskolas.  Iniciatīvas  ietvaros 
uzvarētājiem tiek piešķirts finansiāls un organizatorisks atbalsts savu 
sapņu Ziemassvētku pasākuma īstenošanai, sniedzot iespēju realizēt savas 
radošākās idejas.
         Šī gada iniciatīvas pieteikumi bija pilni ar sirsnību, jautrību un radošām 
domām. Uzvarētāji Siguldas pilsētas vidusskola un Rugāju novada vidusskola 
pieteikumos parādīja savu saliedētību un kreativitāti, kā tas piedien īstam skolas

kolektīvam,  neatstājot  vienaldzīgus  žūrijas pārstāvjus. Siguldas pilsētas 
vidusskola izcēlās ar veidoto pieteikumu un radošo ideju par Ziemassvētku 
balli. Tika ņemts vērā arī lielo atbalstītāju skaits pieteikumam sociālajos tīk-
los. Savukārt Rugāju novada vidusskolas pieteikums tika ievērots ar skaidro 
domu, kā svinēt īstus Ziemassvētkus, ko pamācības veidā viņi vēlas sniegt 
visiem skolas biedriem.
       “Iniciatīva ”Bigbank piepilda sapņus” ir veids, kā mēs pateicamies skolēn-
iem par viņu pūliņiem mācībās un radošajām idejām, kā piepildīt Ziemassvēt-
ku sapņus viņu skolās. Mēs priecājamies, ka ar šīs iniciatīvas palīdzību varam 
radīt prieku ne tikai bērniem, bet arī skolotājiem un bērnu vecākiem, sniedzot 
iespēju piedzīvot patiesi krāšņus svētkus! ar katru gadu arvien vairāk sapro-
tam, ka Latvijā ir daudz radošu un aktīvu bērnu un jauniešu, kuriem ir savi 
sapņi, un vismaz daļu no tiem mēs varam piepildīt,” stāsta Bigbank aS Latvi-
jas filiāles mārketinga vadītāja Laura Zvaigzne.
      Lielu paldies Bigbank komanda saka visām skolām, kuras piedalījās un 
iesūtīja savas vēlmes par viņuprāt labākajām Ziemassvētku svinībām skolā. 
No iesūtīto pieteikumu daudzuma izvēlēties uzvarētājus ar katru gadu kļūst 
arvien grūtāk!

Foto: agrita Luža
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Pirmsskolā atklāj talantus!
Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas 
skolotājas Rita Pipure, Laura Saulīte

Foto: no personīgā arhīva

23. novembrī Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupām pirmo 
reizi notika netradicionāls pasākums „Talantu šovs”, ar mērķi rosināt 
bērnus atklāt savas spējas un talantus, bagātināt savu pieredzi un gūt 
patiesi emocionālu piedzīvojumu.
         Tā  kā  pirmsskolas  vecumā,  pēc  skolotāju  domām,  ir  vis-
talantīgākie bērni, pasākuma vadītājs, Zebra Mārtijs bija ieradies no tālās 
Madagaskaras, lai tieši pie mums dibinātu  Talantu skolu. Uzzinājām, ka 
talanti var būt īpaši, neparasti, skaisti un daudzveidīgi. Zebra Mārtijs ie-
drošināja dalībniekus atklāt savus talantus un pārsteigt skatītājus. Elvis 
Laganovskis kopā ar tēti Imantu bija sagatavojuši teatralizētu uzvedumu, 
kurā tētis spēlēja ģitāru, bet Elvis dziedāja šūpuļdziesmu savam zaķēnam 
krievu valodā. Savas aktierprasmes dzejas runāšanā demonstrēja Lauris 
Bleiders. Skanīgi un droši dziedāja arvita Lonska, Rinards Kalnējs, Jānis 
Pērkons.  ar  dziesmiņu   angļu  valodā  uzstājās Sanijs Jānis Burecs kopā 
ar   māsu   Samantu   Sproģi.   atraktīvu   talantu  skatītājiem  demonstrēja 
Lauma un Kārlis Žagari, viņu dejā bija akrobātiski vingrojumi. Lai bērnus 
iedrošinātu   nebaidīties   un   parādīt  citiem  savus  talantus,  uzstājās arī 

pirmsskolas skolotājas – velga Smoļaka, Iluta Učelniece, Inga Garā. Nodarbības 
beigās Mārtijs atzina, ka svarīgākais, lai mēs spētu un varētu attīstīt talantus,  ir 
MĪLESTĪBa, kas nepieciešama darot visu, kas  sirdij tuvs. Tad viss izdosies.

Ziemas dziesmu koncerti
Vokālā ansambļa “Pustonis”dalībniece 
Amanda Kočāne
Adventes laikā ļaujamies klusām pārdomām, zemi apmirdz 
Ziemassvētku zvaigznes un mūsu sirdīs iemājo balts prieks. Ko 
dāvināt Ziemassvētku laikā, kad saule kāps augstāk un augstāk debess 
lokā?  Rugāju novada vidusskolas vokālie ansambļi              “Tonis,” “ 
Pustonis,” solistu vokālā grupa un mūzikas skolotāja Velga Smoļaka 
dāvina Ziemas dziesmu koncertus.
         Koncerts Lazdukalna saieta namā izskanēja 1.decembrī,  4.decembrī 
adventes ieskaņas koncerts Rugāju novada vidusskolā, kur pulcējās visa 
draudzīgā   skolas   saime.  Pirms koncertiem uzrunu teica Rugāju novada 
vidusskolas direktore Iveta arelkeviča. 8. decembrī solisti uzstājās Rugā-
ju lielās egles iedegšanas pasākumā.     10. decembrī “ Tonis,” “ Pustonis,” 
solistu vokālā grupa devās uz Rīgu, kur pēc Rīgas Evaņģēliskās draudzes 
adventa dievkalpojuma sniedza Ziemas dziesmu koncertu. dievkalpoju-
mu vadīja mācītāja Ieva Puriņa, ērģelniece Solvita vanaga. draudze un 
mācītāji sirsnīgi sagaidīja Rugāju novada vidusskolas dziedātājus- aman-
du Kočāni, danu Lību Tihomirovu, Rēziju Puško, Rūtu Kristu Pērkoni, 
astru Smirnovu, valteru Šmagri, Martu Kočāni, Elizabeti Brezinsku, 
Gerdu Sietnieci, Undīni Čemmi, Beāti ančāni, Lindu Garo, Mariku Gar-
backu, Renāti Kikusti- Naglu,Kitiju apsīti, Endiju Garo, Līvu Garbacku, 
Meldru Pērkoni, skaņotājus armandu Smirnovu un dmitriju daņilovu. 

Rīgas   Evaņģēliskā   draudze  priecājās par saņemto Rugāju novada vidussko-
las 1.klases skolēnu un audzinātājas  Ivetas Usenieces Ziemassvētku pārsteigumu. 
Ziemassvētki   nav   iedomājami  bez  dziesmu dziedāšanas. Paldies vecākiem un 
vecvecākiem, kas atbalsta un iedrošina savus bērnus uzstāties. Lai katrā mājā un 
katrā sirdī ienāk gaisma un siltums, visur iemājo saticība un mīlestība!

Norisinājies “Ziemeļlatgales kauss 
volejbolā 2017” sievietēm
Informācija: Jānis Rakstiņš

9. decembrī, Rugāju sporta centrā, norisinājās “Ziemeļlatgales kauss 
volejbolā   2017”   sievietēm.   Kausā  piedalījās  četras  komandas  no 
Balvu, Rugāju un Rēzeknes novadiem. Tika izspēlētas sešas spēles 
līdz div setu uzvarai un katra komanda spēlēja ar katru. Un rezultāti 
bija sekojoši:

1) Rugāju vsk./Jaunsardze - Bērzpils 25:18; 25:14
2) Balvu valsts ģimnāzija - Rēzeknes BJSS 23:25; 25:17; 15:6
3) Bērzpils - Rēzeknes BJSS 12:25; 10:25
4) Rugāju vsk./Jaunsardze - Balvu valsts ģimnāzija 25:9; 25:9
5) Balvu valsts ģimnāzija - Bērzpils 25:7; 25:17
6) Rēzekne BJSS - Rugāju vsk./Jaunsardze 25:6, 25:8.

I. vieta - Balvu valsts ģimnāzija
II. vieta - Rēzeknes BJSS
III. vieta - Rugāju vsk./Jaunsardze
IV. vieta - Bērzpils

Balvu Valsts ģimnāzija komandas sastāvs: Sintija Zakarīte, Kristiāna 
Zakarīte, aneta Zakarīte, Zane Buculāne, Sanita Pastare, aiva Niedra, 
Ērika Zaharova.

Vērtīgākā spēlētāja: Sanita Pastare
Labākā bloķētāja: Santa Springa
Labākā serves izpildītāja: Brigita Birkova

Foto: dāvis Rakstiņš 

Foto: no personīgā arhīva
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Turpinājums no 1.lpp.

Z/S “Pienavoti” – saimniecība, kurā roku rokā iet mīlestība pret darbu, pret 
dzimto sētu, saviem laukiem un dzīvo radību. ozoliņu ģimenē kopā strādā 
vairākas paaudzes. Ikdienā darbus vada Skaidrītes kundze un viņas lielākie 
palīgi ir bērni, kuri ir cieši saistīti ar saimniecību, bet brīvajos brīžos ciemos 
ierodas mazie palīgi – mazbērni. Z/S “Pienavoti” ir saimniecība, kura strādā 
jau vairākus gadu desmitus, jo tā ir viena no pirmajām saimniecībām, kas radās 
izveidojoties neatkarīgai Latvijas valstij. Lielākā vērtība ir mīlestība pret darbu, 
kas tiek veikts jau trīs paaudzēs.

Z/S “Upmala” saimnieki Gunārs un velta Zoži, ir pierādījuši, ka, ja cilvēks 
cītīgi iet uz savu mērķi, tad ir sasniedzami savi darba rezultāti. Saimnieki ļoti 
atbildīgi izturas pret to, lai augļi būtu izaudzēti ekoloģiski tīri un tepat uz vietas. 
Zemnieku saimniecībā izaudzētie augļi jau vairākus gadus, piedaloties Lauku 
atbalsta  dienesta  programmā  “Skolas  auglis”,  nonāk  arī  pie  Rugāju  novada 
vidusskolas izglītojamajiem.

IK “Rūķu nams” īpašniece Margita Štāle - Krēmere jau vairāku gadu garumā 
ir   uzdrīkstējusies   un  veiksmīgi  pierādījusi,  ka jaunieši var atrast brīvu nišu, 
kurā  darboties,  lai  dzīvotu   un   strādātu   mūsu   novadā.  Margita  ir  radījusi 
pievilcīgu infrastruktūru, ko ir novērtējuši ne tikai rugājieši, bet arī tūristi un 
viesi no attālākām Latvijas un pasaules vietām. darba rezultāts ir pamanīts, 
pozitīvi un augsti novērtēts, jo ieguldītais darbs viesu uzņemšanā ir izsmalcināts 
un pārdomāts.

Juris  Bleiders  ir  pieredzes  bagāts  cilvēks,  kuram  ir ļoti tuva daba, sentēvu 
tikumi, prasmes un gudrības. Juris Bleiders ir tas cilvēks, kas spēj ap sevi pul-
cināt ļaudis, īpaši jauno paaudzi un dalīties ar savu redzējumu un pieredzi, nest 
uzkrātās gudrības tālāk. Jaunākais J. Bleidera veikums ir koka gudrību darbnī-
ca, kas ir skaists paša amatnieka roku darbs, kurā ir atpazīstams Jura Bleidera  
rokraksts un stils, kas ir raksturīgs tikai viņa personībai un veikumiem.

PKS “Linda” ir viens no Rugāju novada vecākajiem uzņēmumiem un šo uzņē-
mumu veiksmīgi vada valdes priekšsēdētājs Staņislavs Karelis. Ikdienas dar-
ba rezultāts  - saimniecības uz kurām dodas PKS “Linda” piena savākšanas 
mašīnas, lai pēc tam nogādātu pienu uzpircējiem, ir ļoti būtisks un nozīmīgs 
Rugāju novada zemniekiem un lauksaimniekiem. PKS “Linda” ir svarīgs 
spēlētājs piensaimniecības nozarē Rugāju novadā. S. Karelis ir cilvēks, kurš 
godprātīgi un ar lielu atbildību veic savu darbu, ar cieņu izturoties pret pien-
saimniekiem un saviem darbiniekiem.

SIA “Silmači” ir uzņēmums ar kuru novads lepojas jau ilgus gadus.  Pārdzīvo-
juši dažādus laikus – arī grūtus, taču atspērušies un radījuši nozīmīgu daudzu-
mu darba vietu. viens no uzņēmējiem, kurš veic lielas investīcijas savā uzņē-
mumā. SIa “Silmači” valdes priekšsēdētājs ainārs Birkovs šajā gadā, kopā 
ar pašvaldības vadītāju, tika uzaicināts svinīgā pieņemšanā pie Latvijas valsts 
prezidenta Raimonda vējoņa, kā sociāli atbildīgs darba devējs.

Foto: agrita Luža

Foto: agrita Luža

Foto: agrita Luža

Foto: agrita Luža Foto: agrita Luža
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Lauku sēta “Baķi” ir sēta, kurā virmo cilvēcīgas attiecības, tādas emocijas, kā 
sirsnība, prieks par dabas daudzveidību, ģimenes viesmīlība. aizvadītas vasaras 
laikā daudzas ģimenes ir pamanījušas, cik ļoti atvērti un atsaucīgi ir lauku sētas 
saimnieki, kuri dzīvi pilsētā nomainījuši uz dzīvi Rugāju novadā. Garīgi uzlādē-
joša vieta, kurā ciemojoties un klausoties enerģisko un optimistisko saimnieku 
stāstījumā, var saklausīt, ka saimnieki šo darbu dara no sirds un dvēseles un, ka 
ikdienas ritējums ir viņu sirdsdarbs un vaļasprieks.

Elvijs Kapteinis 2017. gadā ir piepildījis savu dzīves lielo mērķi – nodibinā-
jis zemnieku saimniecību “Blūmi”. Uz šo mērķi jaunietis ir gājis vairāku gadu 
garumā, zinot, ka kādreiz būs sava saimniecība, absolvēta Malnavas koledža, 
iegūts bakalaura grāds biznesa augstskolā “Turība”, iegūstot Uzņēmējdarbības 
vadītāja kvalifikāciju. Pēc studijām atgriezies dzimtajā Rugāju novadā, lai 
iegūtās zināšanas realizētu dzīvē. 2016. gadā izstrādāts projekts Lad aktivitātē 
“Jaunais lauksaimnieks”, kurš ir atbalstīts, un šajā gadā par projekta līdzekļiem 
ir iegādāts limuzīnu tīršķirnes dzīvnieku ganāmpulks. Brīvais laiks pieder Elvija 
sirdslietai un dvēselei – basketbolam.

Z/S “Pļaviņas” – uzņēmums, kas 2017.gadā ir pārsteidzis ar savu inovatīvo 
produktu un zīmolu “Sava dārza labumiņš”, uzsākot veselīgu, no Rugāju no-
vada laukos augušu augļu, ogu, dārzeņu sulas ražošanu. Uzņēmējs atradis brīvu 
nišu, lai produkcijai radītu  arī pievienoto vērtību.

Z/S “Agrumi 2001” uzņēmējs, ar kuru pēdējā gada laikā Rugāju novada domei 
ir noritējusi ļoti aktīva un veiksmīga sadarbība. Uzņēmēju raksturo lietu kārtība, 
precizitāte, augstā atbildība par pakalpojuma kvalitāti un izpildi.

Trīs baltas patiesības nemanāmas iet pa gadu takām.
Ir pirmā labestība – katrā vārdā, ko viens otram sakām,

Tai blakus godīgums – kam jāvalda starp mums,
Un ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdzi iet –

Tad citas laimes nevēliet!
/K.Apšukrūma/

Lai Ziemassvētku miers ienāk ik katrā mājā, lai gaišas 
domas un priecīgi mirkļi! 

Lai darbīgs, jaunām idejām un svarīgu mērķu piepildīts 
jaunais 2018. gads!

Rugāju novada domes vārdā, 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine

“Gada pakalpojumu 
sniedzējs“

Z/S “Agrumi 2001“

Foto: agrita Luža

Foto: agrita Luža

TUVĀKIE KULTŪRAS 
PASĀKUMI RUGĀJU 

NOVADĀ 
 

 25.decembrī plkst. 17.00 
 Rugāju tautas namā

 Ziemassvētku koncerts kopā ar 
 dziedātāju un mūziķi Gintu Ločmeli 
no grupas ”GINC & ES”. Ieeja brīva.

 25.decembrī plkst. 22.00 
 Lazdukalna saieta namā

 Ziemassvētku balle kopā ar Gregu 
 no “Baltajiem lāčiem”. Ieeja brīva

 6.janvārī plkst. 15.00 
 Rugāju tautas namā

 Koncertē U. Kokara vadītais jauktais 
 koris “Mirklis”. Ieeja brīva.



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.
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Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību,gaismu dvēselē krāj.
/K.Apškrūma/
Paldies novada ļaudīm par sadarbību šajā gadā! Vēlu Jums visiem Dieva 
svētību,gaismu,dvēseles mieru un mīlestību Ziemassvētkos! Lai Jaunais 
2018.gads ir idejām,labām domām un darbiem bagāts,stiprina ticību un 
dāvā cerību!

Rugāju novada domes deputāte Maruta Paidere

Šobrīd  gaisā  strāvo  satraukuma  smarža.  Ir  Ziemassvētku  gaidīšanas  laiks. 
Cilvēkiem ļoti gribas to sajūtu, ka viss ir labi. Jo, kad jūties labi, ir līdzsvars 
un miers dvēselē. Labi jūties arī tad, kad izdari kādam ko labu- dod, lai ie-
priecinātu, lai padarītu kāda dzīvi vieglāku, lai palīdzētu. Nav tik svarīgs 
dāvanas izmērs vai cena, svarīgs ir nolūks, ar kādu tā pasniegta.  Dažreiz nav 
vajadzīgs daudz –tikai uzmundrinošs vārds īstajā brīdī,apskāviens, palīdzība, 
jo otrs  ir jāsajūt.
      Mūsu īpaša pateicība un siltas domas svētku reizē ir ar Sandru Kapteini, 
Dainu Tutiņu, Andreju Stepānu, Ausmu Auzāni, Kasparu Duļevski, Līgu 
Cepurnieci, Daci Paideri-Trubņiku, Svetlanu Puku, Guntu Grigāni, Ivetu 
Arelkeviču, Janīnu un Kristīni Sergām, Sandru Paideri, Bernadetu Petro-
vu, Nikolaju Molodcovu, Astrīdu un Rēziju Puško, Aivaru Cibuli, Intaru 
Indriku, Agnetu Lūkinu, Veru Bleideri, Kristīni Melni, Ināru un Jāzepu 
Indrikiem, Judīti Mik-Griņeviču, Margitu Štāli-Krēmeri, Jāni Lužu, 
Ludmilu       Romanovsku,       Irēnu      un      Juri      Svilāniem,     Eduardu 
Stalidzānu, Anitu Gavari, Dzidru Šmagri, Annu Pulču, Marutu Birkovu, 
Sandru Bir-kovu, Daci Sproģi, Ināru Sproģi, Līgu Strazdiņu-Spīču, Maru-
tu Čirku, Zigrīdu Uzulu, Janīnu Lesnieci, Venerandu Balto, Inu Nikolaje-
vu, Aleksandru Gabrānu, Uldi Anckinu, Gunti Fabriku, Einaru Gusāru, 
Gunāru Melnaci, Māru un Aivaru Baķus no Z/S “Baķi” un Andreju Stable-
nieku Lazdukalnā. Atbalsta centra “Rasas pērles” iemītnieki no sirds patei-
cas Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājiem par doto iespēju piedzīvot 
saņemšanas prieku. Kāds viedais reiz esot sacījis, ka viss pasaules prieks rodas 
no tā, ja vēlies redzēt laimīgus citus, bet visas pasaules ciešanas rodas no tā, 
ja vēlies redzēt laimīgu tikai sevi. Lai Jums visiem šajos Ziemassvētkos tiek 
dota iespēja padarīt kādu citu laimīgu! Nav svarīgi, kā un ar ko, svarīgi, lai no 
sirds.  Lai Dieva žēlastībām bagāts, veselīgs, veiksmīgs, saticīgs un pārticīgs 
Jaunais 2018. gads!

Latgales Reģionālā atbalsta centra “Rasas pērles” direktore Ilze Andža

Ir adventa laiks, cerību un mīlestības laiks. Tuvojas gada nogale, tuvojas arī 
Ziemassvētku, piedošanas un vēlējumu laiks. Paldies Rugāju novada domei, 
vadītājai Sandrai Kapteinei, mūsu aprūpes centra vadītājai Sarmītei 
Pērkonei par viņas sirsnību un gādību par  mums visiem senioriem. Par 
skaisto, jauno, jauko mājiņu un siltajam, mīkstajām gultiņām. Paldies 
saku arī kurinātājiem par jauko siltumiņu mums vecajām sirsniņām. 
Paldies    mūsu    mīļajām   aprūpētājām.    Paldies   pavārītēm   par   laba-
jiem un garšīgajiem ēdieniem un par mīļajiem vārdiem, arī par augļiem 
un saldumiem. Danai paldies par viņas sirsnību un mīlestību, nav vārdos 
pasakāms. Dieva svētību veļas meitenēm par mīkstajām jaukajām drēbēm. 
Manai   Dzintrai   Karulei   ar    bērniem    sirsnīga   pateicība   manu   pie-
derīgo kapu skaisto kopšanu un visu pārējo. Manai jaukajai, labsirdīgajai 
pastniecei Janīnai Sergai ar meitu Kristīni, Dievpalīgu, enerģiju, veselību 
katrā dzīves dieniņā. Manām draudzenēm, radiem, draugiem un maniem 
mīļajiem    krustbērniem,   paldies  par  telefona  zvaniem  un  apciemoju-
miem. 
         Ziemassvētku vizmā, zaļa egle līkst, visa zeme šonakt Dieva rokās slīgst.
Visu Dievs ko devis paturiet to sev. Mīlestība šonakt piedzimusi Tev. Svētīgus 
Kristus Dzimšanas svētkus - Ziemassvētkus, veselīgu dzīvespriecīgu, bagātīgu 
Jauno 2018. gadu Jums visiem!                       
                                                                                    Ausma Erika Zeķīte Rugājos

Sirsnīgs paldies Sarmītei Pērkonei par atbalstu un palīdzību. Priecīgus 
Ziemassvētkus!  Veselību, veiksmi, izturību 2018. gadā! 

Kaimiņi - Auziņu ģimene

Rugāju  novada  muzejs pateicas par atbalstu ikvienam, kurš sadarbojās aizejo-
šajā gadā!  Īpašs „Paldies!”  par dāvinājumiem muzejam, atmiņu stāstījumiem, 
praktisku palīdzību: Margaritai Stradiņai, Vijai Kulovai, Marijai Kukurānei, 
Daigai Droiskai, Jānim Lietuvietim, Jānim Kapteinim, Irēnai Paiderei, 
Sandrai Paiderei, Evitai Kapteinei, Janai Briedei, Ērikai Līdumai, Edvīnam 
Kulovam, Jurim Bleideram, Anatolijam Jeromenokam, Zanei Simonei, 
Līgai Cepurniecei, Santai Pērkonei, Konstantīnam Maslovskim, Skaidrītei 
Dobrovoļskai, Kristīnei Sergai, Ivetai Uršuļskai, biedrībai „Ūdensroze” un 
novada domei! Paldies visiem muzeja apmeklētājiem par interesi un sava 
novada vēstures un kultūras atbalstu!
       Ceru uz tikpat radošu un piepildītu sadarbību nākošajā 2018.  gadā! Lai 
Ziemassvētku gaisma, prieks un sirdsmiers ienāk ikkatrā Rugāju novada mājā 
un sētā!

Velga Vīcupa

Rugāju  novada  muzejs pateicas par atbalstu ikvienam, kurš sadarbojās aizejo-
šajā gadā!  Īpašs „Paldies!”  par dāvinājumiem muzejam, atmiņu stāstījumiem, 
praktisku palīdzību: Margaritai Stradiņai, Vijai Kulovai, Marijai Kukurānei, 
Daigai Droiskai, Jānim Lietuvietim, Jānim Kapteinim, Irēnai Paiderei, 
Sandrai Paiderei, Evitai Kapteinei, Janai Briedei, Ērikai Līdumai, Edvīnam 
Kulovam, Jurim Bleideram, Anatolijam Jeromenokam, Zanei Simonei, 
Līgai Cepurniecei, Santai Pērkonei, Konstantīnam Maslovskim, Skaidrītei 
Dobrovoļskai, Kristīnei Sergai, Ivetai Uršuļskai, biedrībai „Ūdensroze” un 
novada domei! Paldies visiem muzeja apmeklētājiem par interesi un sava 
novada vēstures un kultūras atbalstu!
       Ceru uz tikpat radošu un piepildītu sadarbību nākošajā 2018.  gadā! Lai 
Ziemassvētku gaisma, prieks un sirdsmiers ienāk ikkatrā Rugāju novada mājā 
un sētā!

Velga Vīcupa

Paldies par palīdzību visa gada garumā Rugāju novada domes priekšsēdē-
tājai   Sandrai   Kapteinei,  izpilddirektorei  Dainai  Tutiņai,  saimnieciskās 
nodaļas vadītājai Līgai Cepurniecei un darbiniekiem Guntaram, Jānim un 
Gatim. Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Rugāju daudzdzīvokļu mājas Skolas ielas 8 iedzīvotāji

Paldies par palīdzību visa gada garumā Rugāju novada domes priekšsēdē-
tājai   Sandrai   Kapteinei,  izpilddirektorei  Dainai  Tutiņai,  saimnieciskās 
nodaļas vadītājai Līgai Cepurniecei un darbiniekiem Guntaram, Jānim un 
Gatim. Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Rugāju daudzdzīvokļu mājas Skolas ielas 8 iedzīvotāji

10. decembrī Rugāju novada jauktais koris dziedāja Balvu pansionātā. 
Tas bija 2. Adventes  koncerts, lai ar sirsnīgām dziesmām un nelielām 
dāvaniņām iepriecinātu pansionāta iemītniekus. Domāju, ka korim tas 
izdevās, jo daudzu skatītāju acis iemirdzējās un noritēja pa kādai aizkus-
tinājuma asarai. Vissirsnīgākie mirkļi bija, kad pansionāta iemītnieku vidū 
kora dalībnieki satika bijušos Rugāju novada iedzīvotājus. Redzēšanās 
prieks bija abpusējs! Rugāju novada jauktais koris šo labdarības koncertu  
velta Latvijai tās 100 – gadē!
Paldies Rugāju novada domei par transportu. 

Velga Vīcupa
Rugāju novada jauktā kora dalībniece
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dāvaniņām iepriecinātu pansionāta iemītniekus. Domāju, ka korim tas 
izdevās, jo daudzu skatītāju acis iemirdzējās un noritēja pa kādai aizkus-
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Drīz..
Drīz pēdējā Adventes svecīte izdegs
un eņģeļu godībā svētvakars nāks,
lai pielūgsmē klusā sirds atvērtos Gaismai,
un dvēselē atplauktu Ziemassvētku nakts!
/Ināra Seņkāne/

Sirsnīgu paldies no Sociālā aprūpes centra “Rugāji” vadītājas Sarmītes Pērkones 
un kolektīva sakām Rugāju novada domes deputātiem, Saimnieciskajai nodaļai 
un Līgai Cepurniecei, Aivaram Cibulim, kā arī citiem ziedotājiem un atbalstītā-
jiem,     IK   ”Rūķu nams”  īpašniecei Margitai  Štālei - Krēmerei,  Rugāju  sporta  
centram, DUS   ”Virši”,   Velgai   un   dziedošajiem   bērniem,   Rugāju   jauktajam  
korim, etnogrā� skajam    anasamblim   “Benislava“,   Kultūras   nodaļai,   Jānim  
un   Ilzei Lesniekiem, Sandrai Kapteinei, Daigai Morozai, Valijai Freimanei, Ju-
rim Svilānam, Zinaidai Popovai, Līgai Lācei, Sarmītei Jermacānei.

Liec, Laimīte, baltu ziedu 
Mazajā rociņā - lai ir balta tā dzīvīte, 
Kura būs jādzīvo.
Rugāju novada Eglaines pamatskolas kolektīvs sirsnīgi sveic kolēģus
Jolantu un Jāni Ikstenus ar meitiņas Paulas piedzimšanu!


