
Rugāju novada 
mazuļu salidojumā 
tapusi glezna par 
godu Latvijai

Jūsu mazulīši vēl nevar izrunāt vārdus “Mīļie vecāki, es jūs mīlu” vai 
“Paldies par  to,  ka  es  esmu”, bet ja viņi mācētu, viņi noteikti teiktu: “Mīļie 
vecāki, neatņemiet  man  šos  pirmos  mēnešus,  kad  man  vajadzīga  jūsu  
uzmanība.  Katru dienu es jums dāvāšu kaut ko jaunu, kaut ko brīnišķīgu. 
Smaidu, dziesmu, kādu sasniegumu. Es esmu mazs tikai īsu brīdi. Esiet 
kopā ar mani. Pirms jūs to būsiet pamanījuši, es jau būšu izaudzis.”

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Šī gada 16. maijā Rugāju novada 
jaunākie iedzīvotāji satikās, lai sa-
draudzētos, rotaļātos un varbūt pat 
izdarītu kādu kopīgu blēņu pasā-
kumā, kurā galvenie varoņi ir viņi. 
Mazuļu   salidojums   Rugājos   nori-
sinājās jau septīto gadu pēc kārtas. 
Piedalīties pasākumā tika aicinā-
ti 2017. gadā dzimušie bērniņi - 26 
jaundzimušie – 14    meitenes   un   12 
puikas.
      Pasākuma dalībnieki nonāca pie 
vienota secinājuma, ka laiks tiešām 
nestāv uz vietas. Sekunde pārvēršas 
minūtē,  minūte   stundā,  stunda  dienā, 
diena nedēļā, mēnešos, gados… No-
teikti ikviens no mums ir pamanījis, ka 
šogad Latvija svin lielu, skaistu jubile-
ju – 100 gadus, tāpēc mazie gaviļnieki 
kopā ar vecākiem radīja īstu mākslas 
darbu – gleznu, kura ir kā dāvana Latvi-
jai un tika nodota Rugāju novada domes 
priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.

Uz audekla  jau  bija uzgleznots pa-
mats – debesis    un      zeme,    tāpēc 
māksliniekiem atlika gleznu papil-
dināt ar saviem zīmējumiem. Vecāki 
kopā ar bērniem zīmēja lietas, 
kuras viņiem asociējas ar Latviju. 
Kāds izvēlējās ainavu papildināt ar 
mākoņiem, kāds ar sauli. Tika zīmē-
ti gan koki, gan puķes, gan upe, gan 
taureņi un pat māja. Kad roka tika 
iemēģināta     krāsojot,    tad     katrs 
mazulis pelnīti saņēma suminājumu 
svētkos. 
         Radot brīnišķīgos mākslas darbu, 
klātesošajiem bija jāpilda arī dažādi 
uzdevumi – tika minētas gan putnu 
skaņas, gan saliktas piecas latviešu 
tautasdziesmas. Paldies arī skanīgo 
dziesmu izpildītājām - Marikai Gar-
backai, Martai Kočānei un Endijai 
Garajai. Pasākuma izskaņā dalīb-
nieki tika aicināti turpināt ballēties 
un nobaudīt gardo svētku kūku. 

Rugāju novada pašvaldība saņēmusi 
SIA “Sakret” dāvināto ģerboni
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Svinot Latvijas valsts simtgadi, būvmaisījumu ražotājs “Sakret” dāvinās 
vairāk nekā simts Latvijas Republikas ģerboņus Latvijas institūcijām 
un pašvaldībām. Pirmais Latvijas Republikas ģerbonis tika dāvināts 
Valsts prezidenta kancelejai 2018. gada 9. maijā. Taču jau šī gada 11. 
maijā, valsts   otrajā   lielākajā   pilsētā  Daugavpilī, kur notika Latvijas 
Pašvaldību   savienības   29. kongress,   iespaidīgo   ģerboni   saņēma arī 
Rugāju novada pašvaldība.
         Ģerboni plānots dāvināt visām novadu domēm, lielajām pilsētām, kā 
arī Rīgas Tehniskajai Universitātei, Biznesa augstskolai “Turība” un Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamerai. “Sakret” ģerbonis ir izliets no betona, 
apstrādāts ar īpašu aizsargkārtu un pirms projekta uzsākšanas saņēmis Valsts 
Heraldikas komisijas akceptu par tā precīzu izstrādi. Tas sver 15 kilogramus, 
ir 420x594 mm  liels  un  30 mm  biezs,  un  veidots tā, lai varētu izvietot gan 
iekštelpās, gan ārpusē pie ēku fasādēm.

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums     
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Tiek organizēts taktiskais maršs ar 
ekipējumu un ieročiem pa apvidu 
Rugāju novada teritorijā

No šī gada 5. jūnija līdz 13. jūnijam Latvijas Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas   (NAA)   kadetiem  tiek organizēts taktiskais maršs ar ekipē-
jumu un ieročiem pa apvidu Rugāju novada teritorijā. 
         Kopējais karavīru skaits līdz 60 personām. Tiks veikta šaušana ar salūt-
munīciju, kas apkārtējai videi nav bīstama, rada tikai troksni un dūmus, tiks 
pielietotas dūmu sveces un rakti ierakumi, apkārtējai videi kaitējums netiks 
nodarīts, tiks respektēts privātīpašums, kā arī nodarbību vietas tiks sakārtotas 
un novāktas. Plānotās aktivitātes ir saskaņotas ar Rugāju novada pašvaldības 
policiju. 
         Kontaktpersona  nepieciešamības gadījumā: NAA Sauzemes spēku no-
daļas,   Sauzemes   spēku   studiju    kursa   pasniedzējs,  virsleitnants  Ritvars 
Kazaks (Tālrunis: 27839823). 

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Donoru diena Rugājos
KĻŪSTI PAR ASINS DONORU!
VESELS CILVĒKS VAR ZIEDOT VISMAZ TRĪS REIZES 
GADĀ! 

2018. gada 12. jūnijā no plkst. 9.00 - 12.00 Rugāju 
novada domes telpās norisināsies Donoru diena. 

Līdzi jāņem pase vai pases aizvietotājs - personas apliecība. Asinsdono-
riem maksās ar pārskaitījumu uz kontu EUR 4,27, no Rugāju novada domes 
maksās skaidrā naudā EUR 3 (Līdzi jāņem bankas vai pasta konta numurs). 

Iedzīvotāju zināšanai

Informējam, ka sākot ar 2018. gada 2. maiju Rugāju novada domes Saimnie-
ciskās nodaļas vadītāja pienākumus, Līgas Cepurnieces prombūtnes laikā,  
pilda JĀNIS MOROZS. 

Tālrunis: 27808286
(Kurmenes iela 41, Rugāji)

Foto: Agrita Luža
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Rugāju novada domes 2018. gada 
17. maija sēdē pieņemtie lēmumi

17.maijā notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: 
Sandra Kapteine, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte 
Pērkone, Eduards Stalidzāns. Sēdē tika pieņemti 14 lēmumi.

Rugāju novada domes lietvede 
Ausma Duļevska 

Par dzīvojamās telpas īri 
1. Rugāju   novada   dome   izskatīja A.B. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvo-
jamo platību “Cepurīte”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā. Ņemot vērā, ka dzīvo-
jamā telpa “Cepurīte”- 4, Rugāju pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 47,5 
m2  ir Rugāju novada domei piederoša un uz doto brīdi brīva dzīvojamā telpa 
bez ērtībām, Rugāju novada dome nolēma izīrēt A. B. pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo telpu “Cepurīte”- 4, Rugāju pagasts, Rugāju novads, nosakot īres 
maksu EUR 4,28 (četri euro un 28 centi) mēnesī.
2. Rugāju novada dome izskatīja I. Ž. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvo-
jamo platību Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Ņemot vērā, 
ka dzīvojamā telpa Liepu ielā 6-20, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju 
novadā ar kopējo platību 32,3 m2 ir Rugāju novada domei piederoša un uz doto 
brīdi brīva dzīvojamā daļēji labiekārtota telpa, Rugāju novada dome nolēma 
izīrēt I. Ž. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Liepu ielā 6-20, Skujetniekos, 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, nosakot īres maksu EUR 4,52 (četri euro 
un 52 centi) mēnesī.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
Rugāju   novada   dome   izskatīja A. D. iesniegumu ar  lūgumu pagarināt  zemes 
nomas līguma termiņu uz 10 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
3874 019 0100 – 0,75 ha platībā. Rugāju novada dome nolēma pagarināt 
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar A. D. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0100 daļas – 0,75 ha 
platībā, iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 1,4 ha).

Par pašvaldības zemes nomu 
1.Rugāju novada dome izskatīja S. P. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0449 – 0,0629 ha platībā, zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0492 – 0,043 ha platībā un zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0518 – 0,0583 ha platībā uz 10 gadiem lauk-
saimniecības vajadzībām. Rugāju novada dome nolēma slēgt zemes nomas 
līgumu  ar S. P. par  pašvaldības  tiesiskajā  valdījumā  esošo  zemes  vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0449 – 0,0629 ha platībā, 3874 012 0492 – 
0,043 ha platībā un 3874 012 0518 – 0,0583 ha platībā, iznomāšanu. Zemes 
nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 
2.Rugāju novada dome izskatīja SIA “Tīravoti”, Reģ. Nr. 42401016604, 
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 
003 0005 – 3,9 ha platībā uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām. Zemes vienī-
ba nepieciešama ceļa infrastruktūras atjaunošanai un uzturēšanai ceļa pār-
būves un dabiskā hidromelioratīvā režīma atjaunošanas projekta “Mazā ērgļa 
aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros. Rugāju novada dome nolēma 
piešķirt apbūves tiesības uz 10 gadiem SIA “Tīravoti”, Reģ. Nr. 42401016604, 
uz Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 3864 003 0005, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas  Rēzeknes 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lazdukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000577545, ar kopējo platību 3,09 ha.
3.Rugāju novada dome izskatīja V. V. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 
gabalu 0,30 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0170 
uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. Rugāju novada dome nolēma 
slēgt zemes nomas līgumu ar V. V. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0170 daļas – 0,30 ha platībā, 
iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 0,5259 ha). Zemes nomas līgumu slēgt 
uz 5 gadiem. 

Par nosaukuma ,,Griezes” piešķiršanu 
Ņemot vērā, ka nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 010 0123, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0123 – 12,8 
ha platībā, līdz šim nav piešķirts nosaukums, Rugāju novada dome nolēma 
piešķirt augstāk minētajam nekustamajam īpašumam nosaukumu ,,Griezes”.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu
Rugāju novada dome izskatīja I. L. iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamo 
īpašumu ,,Lazdiņi 2” ar kadastra numuru 3864 004 0328 – 0,8 ha kopplatībā. 
Nekustamais īpašums „Lazdiņi 2”, kadastra Nr. 3864 004 0328 – 0,8 ha kop-
platībā. Nekustamais īpašums „Lazdiņi 2”, kadastra Nr. 3864 004 0328 – 0,8 
ha kopplatībā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0310 – 0,8 ha platībā, atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, pieder 

Rugāju novada pašvaldībai. I.L. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0310, I.L. ir pašreizējais zemes nom-
nieks. Rugāju novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašu-
mu „Lazdiņi 2” ar kadastra numuru 3864 004 0328 – 0,8 ha kopplatībā, kas 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Par komandējuma apstiprināšanu
2018. gada 24. aprīlī   tika   saņemts   Rugāju   novada   domes  priekšsēdētājas 
Sandras Kapteines komandējuma pieprasījums ar lūgumu nosūtīt uz Narvu-Jēsū 
(Igaunija) uz divām dienām no 2018. gada 26. aprīļa līdz 2018. gada 27. aprīlim, 
lai  piedalītos   Eiroreģiona  “Pleskava,  Livonija”   organizētājā  starptautiskajā 
konferencē    pašvaldību    vadītājiem.   Ņemot  vērā, ka rīkojumu par priekšsēdē-
tāja komandējumu, kas ir steidzams, izdod Domes priekšsēdētāja vietnieks un 
tas   tiek  apstiprināts  nākamajā  domes  sēdē,  Rugāju  novada  dome  nolēma 
apstiprināt Rugāju novada domes priekšsēdētājas Sandras Kapteines komandē-
jumu.

Par adreses piešķiršanu
Rugāju novada dome ir saņēmusi Valsts Zemes dienesta Adrešu reģistra 2018.
gada   3.maija e-pasta vēstuli,   kurā   tiek  informēts,  ka  tirdzniecības  ēkā  ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0491 001 (adrese Kurmenes iela 45, Rugāji, 
Rugāju pag., Rugāju nov.) veikta ēkas kadastrālā uzmērīšana. Nekustamā īpašu-
ma valsts kadastra informācijas sistēmā, atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas 
datiem,   tirdzniecības   ēkā   ar   kadastra   apzīmējumu  3874 012 0491 001  ir 
reģistrētas   jaunas   telpu   grupas,  kurām  nav  piešķirtas  telpu  grupu  adreses. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0491 001 001 adresi 
Kurmenes iela 45- 1, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
2. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0491 001 002 adresi 
Kurmenes iela 45- 2, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
3. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0491 001 005 adresi 
Kurmenes iela 45- 3, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
4. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0491 001 006 adresi 
Kurmenes iela 45- 4, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570.

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 
līguma parakstīšanu
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas 
2018. gada 27. aprīļa izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par 
Rugāju novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
3874 012 0640 izsoli.  Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0640 
izsolē, nosolot vienu soli, izsoles dalībnieks A. B. nosolīja nekustamo īpašumu 
ar kadastra numuru  3874 012 0640 par EUR 2260,00 (divi tūkstoši divi simti 
sešdesmit euro un 00 centi). Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0640  izsoles 
rezultātus, kas notika 2018. gada 27. aprīlī plkst. 11.00.
2. Parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu septiņu dienu laikā pēc izsoles 
rezultātu apstiprināšanas dienas ar A. B. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0640 – 0,22 ha platībā 
atsavināšanu. 

Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 011 0056 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu
Rugāju novada dome ir saņēmusi iesniegumus no vairākām personām ar lūgu-
mu piešķirt nomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0056 – 5,0 
ha platībā. Tā kā uz zemes gabala nomu ir pieteikušies vairāki pretendenti, 
Rugāju novada dome rīko nomas tiesību izsoli. Rugāju novada dome nolēma 
izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 3864 011 0056 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 5,0 
ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme).

Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora vietas izpildītāja 
iecelšanu
2018.gada 15.martā tika pieņemts lēmums slēgt vienošanos par darba tiesisko 
attiecību izbeigšanu no 2018. gada 17. jūnija Darba likuma 114. panta kārtībā ar 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktoru. Rugāju novada dome ir rīkojusi 
divus konkursus uz direktora amata vietu. Abi bija nesekmīgi. Rugāju novada 
dome nolēma iecelt Ilzi Burku par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direk-
tora vietas izpildītāju ar 2018. gada 18. jūniju. 

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstos
Rugāju   novada   dome   nolēma   veikt   grozījumus   Rugāju  novada domes 
amata vienību un amatalgu sarakstā izveidojot jaunu amata vietu – personas 
datu aizsardzības speciālists, Profesiju klasifikatora kods 2421  12, 0,2 likmes.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu un sēdes audioierakstu var iepazīties
Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/

Domes sēdes/Lēmumi2018 .
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Stājas spēkā datu aizsardzības regula - kādas izmaiņas mūs sagaida?
Rugāju novada domes Vispārējās un juridiskās nodaļas 
vadītājs, datu aizsardzības speciālists Guntars Pipurs

“Regula nav jauna 
pasaules kārtība, tā ir 

tikai Eiropas parlamenta 
un padomes mēģinājums 

vienveidot datu 
aizsardzību visā Eiropas 
Savienības teritorijā, jo 

līdz šim spēkā esošā kārtī-
ba ļāva katrai 

dalībvalstij noteikt 
savas datu aizsardzības 

prasības”.

Pēdējā laikā plašu rezonansi sabiedrībā ir izpel-
nījušās ziņas par izmaiņām fiziskas personas datu 
aizsardzības normatīvajos aktos. Noteikti visi ir 
dzirdējuši, ka 2018. gada 25. maijā “stājās spēkā” 
datu aizsardzības regula.
        Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas 
uz EEZ), turpmāk – Regula, kā jau to pasaka Regulas 
nosaukums - tā stājās spēkā jau 2016.gadā. No 2018.gada 
25.maija tā ir tieši piemērojama visā Eiropas Savienībā. 
Tā arī ir būtiskākā izmaiņa, kas mūs sagaidīja 25.maijā.    
                Līdz    ar     Regulas     tiešo      piemērojamību   
spēku  zaudē nacionālais Fizisko personu datu aizsardzības 
likums. Turpmāk būs jāievēro Regulā minētās normas un 
tikai atsevišķos gadījumos dalībvalstis ir tiesīgas precizēt 
Regulu izdodot nacionālos normatīvos aktus (Latvijā

izstrādes   stadijā  ir  likumprojekts  “Per-
sonas datu apstrādes likums”.

Ko jaunā Regula nozīmē 
iedzīvotājiem?

       Iedzīvotājiem tas nozīmē to, ka 
Eiropas parlaments un padome turpi-
na rūpēties par viņu pamattiesībām un 
pamatbrīvībām, jo īpaši privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību, mājokļa 
un saziņas neaizskaramību, personas datu 
aizsardzību. Tajā pat laikā Regula nodroši-
na personas datu brīvu apriti starp dalīb-
valstīm. Datu aizsardzība pati par sevi 
nevar būt iemesls datu apstrādes aizliegu-
mam vai kavēšanai. Līdz ar to iedzīvotāji 
arī turpmāk drīkstēs brīvi izpaust savus 
personas datus, tāpat arī pārziņi (valsts 
un pašvaldību iestādes, uzņēmumi, citas 
personas) arī turpmāk drīkstēs apstrādāt 

personas datus. 
           Tāpat   kā   līdz   šim   personas  datus  drīkst 
apstrādāt ne tikai balstoties uz attiecīgās personas 
piekrišanu, bet arī uz citiem Regulas sestajā  pantā 
paredzētajiem pamatiem. 
        Personas datu apstrāde neatkarīgi no personas 
piekrišanas vai nepiekrišanas ir likumīga, ja tā tiek 
veikta,    lai      izpildītu     uz    pārzini     attiecināmu 
juridisku pienākumu vai izpildītu uzdevumu, ko veic 
sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi 
piešķirtās oficiālās pilnvaras. Augstāk minētais attie-
cas uz valsts un pašvaldību iestādēm, savukārt uzņē-
mumi turpinās apstrādāt personu datus ja apstrāde būs  
vajadzīga līguma ar personu izpildei vai paša līguma 
noslēgšanai. Tāpat uzņēmumi var apstrādā personu 
datus neatkarīgi no personas piekrišanas vai ne-
piekrišanas savu vai trešās personas leģitīmo interešu 
ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama 
personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām in-
teresēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Regula paredz (līdzīgi kā to līdz šim paredzēja likums “Fizisko personu datu aizsardzības likums”) dažādas 
personas tiesības attiecībā uz jebkuru datu apstrādātāju. Personai ir tiesības:

 - Saņemt informāciju par to vai tiek apstrādāti viņa personas dati un ja tiek tad ir tiesības saņemt detalizētu 
   informāciju par attiecīgo apstrādi;
-  Ja personas datus nosūta trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, personai ir tiesības saņemt informāciju par 
   atbilstošām garantijām;
-  Tiesības labot neprecīzus datus;
-  Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”);
-  Tiesības ierobežot apstrādi;
-  Tiesības uz datu pārnesamību un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim;
-  Tiesības iebilst pret atsevišķām datu apstrādē.

Datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp 
profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu 
aizsardzību.

Tiek izsludināta Rugāju novada domei 
piekrītošās zemes vienības nomas 
tiesību izsole
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauk-
saimniecības   zeme   ar  kadastra  apzīmējumu 3864 011 0056 Lazdukalna 
pagastā, Rugāju  novadā – 5,0 ha  kopplatībā,  nomas  tiesību  izsole. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā vai 
Rugāju novada domē,   Kurmenes   ielā 48,  Rugājos,   Rugāju  pagastā,  Rugāju  
novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. 
         Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē 
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 22. jūnijam plkst. 11.00. Visiem pretendentiem jāie-
maksā reģistrācijas nodeva EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) Rugāju 
novada domes, Reģ. Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 
Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, 
Rugāju novada domes sēžu zālē 2018. gada 22. jūnijā plkst. 11.00.

Kontaktinformācija: Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale 
(Tālrunis: 26383351; 64521348, e-pasts: laura.konivale@rugaji.lv)

Lauksaimnieki varēs pretendēt uz 
atbalstu tūrisma attīstīšanai
Informācija: Z emkopības ministrija

Ir   veikti   grozījumi  Ministru  kabineta  noteikumos “Atbalsts  ieguldīju-
miem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”, kas 
paplašina iespējas lauku uzņēmējiem.
           Līdz šim atbalsta saņēmējam ar saņemto finansējumu bija atļauts attīstīt 
esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina un 
ir saistīta ar esošo saimniecisko darbību. Grozījumi ļaus pretendentam turpmāk 

veikt saimniecisko darbību arī nozarē, kas nav tieši saistīta ar esošo darbības 
nozari.
          Izmaiņas noteikumos paplašina atbalsta saņēmēju loku aktivitātē 
“Tūrisma aktivitāšu veicināšana”, ļaujot tajā piedalīties lauksaimniekiem un 
paredzot tiesības ierīkot kempingu vai atpūtas teritoriju telšu, pārvietojamu 
mājiņu, treileru un citas nelielas būves viesu izmitināšanai. Drīkstēs arī izvei-
dot peldvietas, atpūtas takas, rotaļlaukumus un aktīvas atpūtas vietas, kā arī 
pielāgot infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem.
            Grozījumi palielina maksimālās attiecināmās izmaksas. Plānošanas 
periodā    vienai   ar   atbalsta   pretendentu   saistīto   personu  grupai  kopējā 
attiecināmo izmaksu summa varēs būt:

- ieguldījumiem ražošanas un pakalpojumu attīstībā – 700 000 eiro, tajā
  skaitā par mobilo tehniku 200 000 eiro,
- ieguldījumiem ražošanas attīstībā – 500 000 eiro, tajā skaitā par mobilo 
   tehniku 200 000 eiro,
- ieguldījumiem pakalpojumu attīstībā – 300 000 eiro, tajā skaitā par 
   mobilo tehniku 200 000 eiro.

                 Līdz ar attiecināmo izmaksu apmēra palielināšanu ir grozīti arī pasā-
kumā sasniedzamie mērķi. Trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas 
jābūt attīstītai saimnieciskajai darbībai, saglabātām esošās darbavietām un, 
attiecināmām izmaksām pārsniedzot 200 000 eiro, arī radītai vismaz vienai 
jaunai darbavietai.
           Grozījumi noteikumos precizē atbalsta intensitāti. Visiem pasāku-
ma projektiem piemērojamā intensitāte ir 40 procenti no attiecināmajām iz-
maksām, bet par ieguldījumiem energoefektīvās būvēs, kuru energoefektivi-
tātes rādītāji ir augstāki nekā minimālie standarti,- 50 procenti (izņemot lielos 
komersantus – 35 procentu), par specializēto meža tehniku – 35 procenti, un 
citu mobilo tehniku – 25 procenti no attiecināmajām izmaksām.
           Vairāk  informācijas - noteikumos “Grozījumi  Ministru kabineta 2016.
gada   24.  maija     noteikumos    Nr.320 “Valsts    un    Eiropas    Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauk-
saimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā””
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Sākusies otrā sezona “Dabas 
skaitīšanai” Latvijā
Informācija: Projekta “Dabas skaitīšana”vadītājas asistente
Ilze Reinika

Rugāju novads

Latvijas     daba       ir     mūsu 
nacionālā     bagātība,      tāpēc 
valstij un  tās  iedzīvotājiem  
kā  gādīgiem saimniekiem ir 
jāzina, kāda,  cik  daudz,  kādā 
kvalitātē un kurās vietās 
atrodama     dabas     daudzvei-
dība, kādi ir nepieciešamie 
pasākumi, lai to saglabātu un 
nodrošinātu pastāvēšanu arī 
nākotnē.
        Dabas aizsardzības pār-
valdes uzdevumā eksperti laika 
posmā     no     2017.  līdz   2019. 
gadam   apsekos  Latvijas  terito-
riju, uzskaitot Eiropas Sa-
vienības (ES) nozīmes aizsargā-
jamos biotopus – viendabīgas 
teritorijas, kurās sastopama 
liela bioloģiskā daudzveidība, 
piemēram, bioloģiski vērtī-
gi zālāji, dabiskoties sākušas 
mežaudzes,       purvi,       avoks-
nāji, cilvēka mazietekmēta jūras 

piekraste, upes, eszeri, alas un 
iežu atsegumi. 
      2018. gada sezonā ir 
plānots apsekot teju pusmil-
jonu lielu teritoriju, kas pieder 
valstij un pašvaldībām, kā arī 
privātīpašniekiem. Aprīlī jau ir 
izsūtītas 50 tūkstoši informatī-
vas vēstules īpašniekiem, ka ES 
nozīmes biotopu apzināšana šogad 
plānota no aprīļa līdz novembrim. 
Satiekot savā īpašumā ekspertu 
ar Dabas aizsardzības pārval-
des izsniegto apliecību, zemes 
īpašniekam ir tiesības piedalīties 
īpašuma apsekošanā un uzdot 
par to jautājumus, bet eksperta 
paustais skaidrojums par dabas 
vērtībām ir tikai informatīvs. Ja 
Jūsu īpašumā tiks   konstatēts   
ES  nozīmes biotops, pēc datu 
kvalitātes pārbaudes 2019. gadā 
saņemsiet Dabas     aizsardzības     
pārvaldes rakstisku informāciju.

ES nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana notiek projekta “Priekšnosacījumu izvei-
de labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 
jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros, ko līdzfinansē ES Kohēzijas fonds. Plašāka informācija 
par  projektu,  plānotajām  aktivitātēm,  iedzīvotāju informatīvajiem bezmaksas seminā-
riem    pieejama   vietnē   www.skaitamdabu.gov.lv  vai  www.daba.gov.lv,  jautājumus 
aicinām sūtīt pa e-pastu skaitamdabu@daba.gov.lv.

Pirmoreiz norisināsies Lubāna ezera 
Ceļotāju dienas

16. - 17.jūnijā   starts   tiek   dots   pirmajām   Ceļotāju   dienām,  kas  tiek 
organizētas   Lubāna   ezera   apkārtnē.   Pasākuma   galvenais  uzsvars ir 
popularizēt Lubāna ezeru un tā apkārtni, kā lielisku galamērķi, kas 
piemērots   kā   aktīvās   atpūtas, dabas, kultūras un lauku tūrisma cienītā-
jiem, kā arī veidot   padziļinātāku   sabiedrības  izpratni  par  dabas  terito-
riju  “Lubāna mitrājs” - tā dabas vērtībām un nozīmi.
           Ceļotāju   dienu   pasākuma   programma  ir  plānota,  lai  sev  tīkamo  no-
darbi spētu atrast gan dabas mīļotājs, gan aktīvās atpūtas baudītājs, gardēdis 
un kultūras mantojuma cienītājs. Lai būtu vienkāršāk sekot līdzi un plānot šo 
nedēļas   nogali,   esam   izveidojuši  interaktīvu tiešsaistes karti, kur var redzēt 
visus kultūras pasākumus, saimniecības, tūrisma informācijas punktus, aktīvās 
atpūtas un dabas izziņas pasākumus - ejuz.lv/celotajudienukarte. Karte tiks 
papildināta līdz pat 10. jūnijam.
          Dabas    mīļotājiem   būs   iespēja  iepazīties  ar  dabas  lieguma  „Lubāna 
mitrājs” putnu daudzveidību un purvu pasauli kopā ar putnu vērotāju, biologu 
Dagni Vasiļevski, doties pārgājienā purvā kopā ar dabas ekspertu Daini Tuču, 
ielūkoties    nakts    gaismās,   pētot   naktstauriņus,  kopā  ar  entomologu  Gunti 
Akmentiņu, un arī doties ekspedīcijas cienīgā laivu braucienā virsaiša Māra 
Valaiņa vadībā, ar mērķi iepazīt Baltos klānus.
          Esot  šeit  ir  vērts  arī atklāt kādu no “Lubāna ezera noslēpumiem”! Pavi-
sam noteikti ir vērts pieteikt kādu ciemošanos un dodies pie apkārtnes tūris-
ma saimniekiem, kuriem ir tik daudz talantu un arodu! Baudi sieru, alu, senos 
mūzikas instrumentus, kūpinātas zivis, gūsti baudījumu dabā un smelies spēku 
no seniem stāstiem! Kultūras cienītājiem 16. jūnija vakarā ŪTAC “Bāka” no-
risināsies fotoizstādes „Lubāna ezera iedambēšana toreiz un tagad” un īsfilmas 
par vietējo iedzīvotāju dzīvi dabas liegumā „Lubāna mitrājs”, par dzīvi šodien 
un senāk, atklāšana. Dienas izskaņā muzikālu baudījumu ar brīvdabas koncertu 
mums sniegs pasaules apceļotājs un dziesminieks Reinis Jaunais.
       Lubāna ezera Ceļotāju dienās visi iesaistītie saimnieki un organizatori ir 
iepazinuši   Lubāna    ezeru   un   dabas  liegumu „Lubāna mitrājs”, ir apkārtnes 
vietējie   cilvēki   un   šajās  Ceļotāju dienās sanākuši kopā, lai teritorijas neskar-
tumu, valdzinājumu un nesteidzīgumu izrādītu tieši Jums!
          Izpēti,   ieplāno   un   izbaudi  Lubāna  ezera  un  dabas  liegumu  „Lubāna 
mitrājs” visā tā krāšņumā! Par  pasākuma   norisi   plašāka  informācija  
pieejama  www.lubanamitrajs.lv, kā arī rakstot e-pastu: lubanamitrajs@
gmail.com vai zvanot 29234956.

Pasākums tapis „Lubāns Latvijai toreiz un tagad” projekta ietvaros ar Latvijas Vides 
aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, ko īsteno biedrība „Pie Kraujas” no Madonas 
novada kopīgi ar projekta partneriem – biedrībām „Aborieši” no Lubānas novada un 
„Lubāna vilnis” no Rēzeknes novada.

Informācija: Lubāna mitrāja informācijas centrs

LUCAS 2018 apsekojums: Zemes 
lietojuma un zemes seguma 
statistiskais apsekojums 
arī Rugāju novadā

SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT 
pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs 
tai skaitā arī Rugāju novada  pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2018. 
gada maija līdz oktobrim.
         Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti, kas var atrasties visos zemes 
seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, trans-
porta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus, 
meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.

LUCAS mērķis ir iegūt augkopības kultūru sējumu 
platību prognozes, kvalitatīvus datus par zemes 

izmantošanu, pārklājumu un izmaiņām, kā arī vidi 
raksturojošu informāciju ES dalībvalstīm kopumā.

         Vienlaikus 221 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs.  Paraugs  
tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem 
mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu 
validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas 
ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.   Piecpadsmit   punktos   tiek   
paņemts  augsnes papildu paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudz-
veidību.
         Apsekotājs   darbojas  saskaņā  ar precīzām instrukcijām, lai kartētu un 
nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebo-
jājot augu segu, kas atrodas punktā. Apkopotā    informācija   tiks   izmantota   
tikai   Eiropas   mēroga  statistikas  apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus 
personiska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2018 apse-
kojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav 
piemēroti šādam mērķim.
              Pirmie pilotprojekti “Zemes izmantošanas un zemes pārklājuma statis-
tiskais apsekojums (LUCAS)” Eiropas Savienības dalībvalstīs notika 2001.un 
2003.gadā. 2005.gadā Phare Daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas 
ietvaros arī Latvija pirmo reizi piedalījās LUCAS projektā.
          Atvainojamies par iespējami sagādātajām neērtībām un traucējumu 
zemju īpašniekiem!

SIA Vides eksperti Valdes loceklis
Ivars Pavasars

Rugāju pagasts

Lazdukalna pagasts
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Lielā Talka atver koku stādīšanas karti
Lielās Talkas mediju koordinatore
Ginta Zalaka

Aprīļa     izskaņā,    piedaloties   aptuveni  145  tūkstošiem  talcinieku  tika 
aizvadīta jau par stabilu tradīciju kļuvusī Lielā Talka. Ar katru gadu 
Talkas ideja attīstās, tāpēc, jau ar domu par LV200, Latvijas iedzīvotāji 
tiek aicināti sēt un dēstīt “laimes kokus”, atzīmējot šo notikumu īpaši iz-
veidotā kartē.
         Izsakot   vissirsnīgāko   pateicību   visiem   talciniekiem   un  pašvaldību 
koordinatoriem, kuri desmit gadu garumā, atsaucoties uz Lielās Talka aicinā-
jumu piedalīties   kopīgajā   mūsu   zemes   sakopšanā,  ir  padarījuši  Latvi-
ju  daudz skaistāku un daudz zaļāku, Lielās Talkas organizatori saka – viss 
turpinās!   Viss   vēl   nav   paveikts.  Metot  tiltu uz Latvijas 200, ikviens tiek 
aicināts mainīt Latviju un mainīties pats, lai kādu dienu Latvija kļūtu par zaļāko 
valsti pasaulē.
           Noslēdzot šā gada Lielo Talku un gaidot Vispasaules talku, Lielās Talkas 
vadītāja   Vita   Jaunzeme  aicina  visus  iestādīt  savu Laimes koku un augt tam 
līdzi, vērojot kā tas no sēklas vai stādiņa izaug līdz lielam kokam: “Es izsaku 
vissirsnīgāko pateicību ikvienam, kas ir piedalījies Lielajā Talkā! Šo 10 gadu 
laikā esam sakopuši savu zemi un mainījušies arī paši. Tagad varam dalīties 
pieredzē ar citām pasaules valstīm. Mums jāiet uz priekšu! Aicinu ikvienu 
iestādīt savu, savas ģimenes Laimes koku, kas simbolizē mūsu labās domas un 
vēlējumus Latvijai kā pārtikušai, veselīgai un ilgtspējīgai nākamās simtgades 
valstij! Es ticu, ka domas materializējas un sapņi piepildās. Tāpēc piepildīsim 
šo   zemi   ar   pozitīvām   domām,   pārdrošiem  sapņiem  un skaistām idejām,”
aicina Lielās Talkas vadītāja.
        Lielās Talkas mājas lapā talkas.lv ir izveidota īpaša karte, kurā ikviens – 
gan liels, gan mazs, tiek aicināts atzīmēt vietu, kur ir iesējis koka sēkliņu vai 
iestādījis stādiņu, kā arī atstāt vēlējumu Latvijas un pasaules nākamajiem 100 
gadiem.  Akcijas  “Stādām    Latvijas    nākotni – katram    savu   Laimes  koku!” 
rezultāti  tiks  parādīti  apvienības “Let`s Do It! World” rīkotajā  Pasaules  talkā, 

kas norisināsies 15. septembrī. Tā sāksies Jaunzēlandē plkst.10.00 pēc vietējā 
laika   un   sekos   Saulei   visas  dienas  garumā, pārklājot visas 24 laika joslas. 
Talka noslēgsies Havaju salās. Plānots, ka tajā iesaistīsies brīvprātīgie no vairāk 
nekā 150 valstīm. Pasaules talka būs lielākā kopīgā dabas sakopšanas talka 
pasaules vēsturē.
         Simboliskā akcija laimīgai, pārtikušai un veselai nākotnei “Stādām Latvi-
jas nākotni!” aizsākās Talkas dienas noslēgumā Daugavas krastmalā pie Lielā 
Kristapa. Klātesot Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, Lielās 
Talkas vadītājai Vitai Jaunzemei un citiem Talkas idejas atbalstītājiem, tika 
iestādīta   liepa   un   izteikti vēlējumi Latvijas nākotnei. Koku iesvētīja tradicio-
nālo reliģisko konfesiju pārstāvji.  
          Latvijas   evaņģēliski    luteriskās    baznīcas (LELB)   arhibīskaps   Jānis 
Vanags, uzrunājot klātesošos sacīja: “Latvijai simtgadē novēlu cilvēkus, kas 
tic Dievam, mīl savu valsti, sargā to un ar Dieva palīgu ceļ par labu vietu, kur 
dzīvot vēl simt gadus.”
        Latvijas Pareizticīgo baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Alek-
sandrs pēc liepas iestādīšanas novēlēja visai Latvijas tautai Dieva žēlastību, 
labklājību, mierpilnu dzīvi, kā arī Dieva svētību un Latvijas valsts uzplaukumu.
Savukārt prāvests Māris Zviedris koku pielīdzināja dzīvības simbolam. “Šo-
dien mēs uzlūkojam koku kā dzīvības simbolu. Es jūs aicinu uzlūkot koku arī 
kā brīvības tēlu. Kad Dievs radīja cilvēku un izvietoja viņu Ēdenes dārzā, tad 
cilvēka priekšā tika stādīts labā un ļaunā atzīšanas koks. To nedrīkst uzlūkot tā 
it kā Dievs vēlas  kārdināt cilvēku, bet gan, ka Dievs dod viņam izvēles iespēju. 
Līdz ar šo brīvas izvēles iespēju nāk arī atbildība – palikt ar Dievu vai šķirties 
no Viņa.. Mūsu valstij ir dota liela dāvana – brīvība. Arī tai līdzi nāk atbildība 
par mūsu Latvijas zemi. Lai šis koks atgādina mums, ka brīvība, kuru Dievs 
dod Latvijai, pieprasa arī atbildību no mums – visiem Latvijas valsts iedzīvotā-
jiem.”

Rugāju novada  pašvaldība izsludina 
konkursu „Rugāju novada kalendārs 
2019. gadam” APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes priekšsēdētājas
2018. gada 26. janvāra rīkojumu Nr. 3-7/1

NOLIKUMS

I.Vispārīgie noteikumi 
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rugāju novada dome organizē konkursu „Rugāju novada 
kalendārs 2019. gadam” (tālāk tekstā -  konkurss) un apbalvo konkursa laureātus. 
1.2. Konkursa mērķis ir iegūt Rugāju novada apskates objektu un apskates saimniecību, tūrisma 
objektu un kultūrvēsturisko objektu, atpūtas vietu un atpazīstamu vietu attēlu kolekciju, kura 
pilnībā spētu atklāt novada skaistumu un daudzveidību.
1.3. No konkursā iegūtajiem materiāliem tiks izveidots Rugāju novada kalendārs 2019. gadam. 
1.4. Konkursā var piedalīties ikviens interesents vai juridiska persona.

II. Pieteikšanās dalībai konkursā
2.1. Fotogrāfi jas jāiesūta Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Agritai Lužai 
uz e-pastu agrita.luza@rugaji.lv vai jāiesniedz klātienē datu nesējā Rugāju novada domē, Kur-
menes ielā 48, Rugāju pagastā, Rugāju novadā. Tālrunis informācijai: +371 27843383 (Agrita 
Luža).
2.2. No katra autora tiks pieņemtas ne vairāk kā 10 fotogrāfi jas līdz 2018. gada 19. oktobrim, 
kurās attēloti  Rugāju novada apskates objekti un apskates saimniecības, tūrisma objekti un 
kultūrvēsturiskie objekti, atpūtas vietas dažādos gadalaikos, kuras raksturo novada tēlu. 
2.3. Autoru darbiem jābūt numurētiem. Atsevišķā word dokumentā ir jānorāda šāda informāci-
ja: forogrāfi jas autora vārds un uzvārds, autora e-pasts, adrese un tālruņa numurs. Saskaņā ar 
darbu numuriem jānorāda darba nosaukums, vieta, kur fotogrāfi ja uzņemta (tai skaitā norādot 
arī datumu, mēnesi un gadu). 
2.4. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu fotogrāfi ju izmantošanai 
Rugāju novada pašvaldības informatīvajos un reprezentatīvajos materiālos.

III. Vērtēšanas kritēriji un kārtība
3.1. Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, tā arī analogo fotogrāfi jas tehniku.
3.2. Izvērtēšanai tiek pieņemti krāsaini attēli JPEG formātā. Failu izšķirtspējai jābūt ne mazākai 
par 300dpi (garākā mala ne mazāka kā par 3543 pikseļiem). 
3.3. Fotogrāfi ja nedrīkst būt veidota kā kolāža (vienā fotogrāfi jā apvienojot vairākas fotogrāfi -
jas). 
3.4. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un citus 
normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu uzņemas tā au-
tors. 

3.5. Konkursa dalībniekam ir atļauts lietot foto apstrādes 
programmas tikai, lai apgrieztu fotogrāfi jām malas, kā arī ir 
pieļaujama kopējā attēla gaišuma, kontrasta, gammas un asu-
ma korekcija, bet ne pārveidošana un attēlu sakombinēšana. 

IV. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
4.1. Nolikuma prasībām neatbilstoši darbi netiks izskatīti. 
4.2. Konkursam iesūtītās fotogrāfi jas vērtēs kompetenta 
žūrija.
4.3. Fotogrāfi jas tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem: atbilstī-
ba konkursa tematam, oriģinalitāte, tehniskais izpildījums un 
kvalitāte. 
4.4. Katrs autors, kura fotogrāfi jas būs izturējušas konkursu, 
saņems pateicību un vienu kalendāra eksemplāru (ja darbs 
tiks publicēts tajā) un piemiņas balvu. 
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Rugāju un Benislavas Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas 
centru darbības pārskats

2015. gadā tika uzsākta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
izveide un darbības uzsākšana novadu nozīmes attīstības centros. Arī Rugāju un 
Lazdukalna   pagastā   tika  izveidoti klientu apkalpošanas centri. Rugāju un Benis-
lavas   Valsts   un   pašvaldības   vienotie   klientu  apkalpošanas  centri  (turpmāk – 
VPVKAC) veiksmīgi turpina savu darbību. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. 
gada 25. maijam abi VPVKAC ir snieguši 114 konsultācijas un pakalpojumus.  

Klientu apkalpošanas speciālistes atgādina, ka valsts un pašvaldības pakalpojumi ir vienkopus:
•Pakalpojumu pieteikšana klātienē – klients klātienē var pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kā arī
 saņemt savas pašvaldības pakalpojumus.
•Konsultācijas par e-pakalpojumiem – saņemt konsultācijas par 9 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID 
 kartes lasītāju.
•Informācija un konsultācijas – saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Ikviens tiek laipni aicināts apmeklēt VPVKAC un saņemt sev nepieciešamo konsultāciju un pakalpojumu!

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem
www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Rugāju Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs: 
LAURA KONIVALE
Tālrunis: 66954841, e-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv

Benislavas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs:
VELTA LEONE
e-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv

Rugāju Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra 
speciāliste Laura Konivale

Lauksaimnieki pieteikušies platību 
maksājumiem: saņemti 57 176 
iesniegumi
Informācija: www.lad.gov.lv

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šā gada 22.maijam Elektroniskajā pie-
teikšanās   sistēmā   saņēmis  57 176 iesniegumus platību maksājumiem bez kavējuma sank-
cijām. LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam (ieskaitot), 
bet šajā gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu.
        Šis ir jau trešais gads, kad visi lauksaimnieki platību maksājumiem piesakās elektroniski. 
Tas ļauj gan ātrāk izmaksāt maksājumus rudenī, gan lauksaimnieki pieļauj krietni mazāk kļūdu, 
nekā tad, ja iesniegumi tiktu iesniegti papīra formātā. Sistēmā ir iestrādāts arī īpašs algoritms 
”Brīdinām, lai neaizmirstu”, kas klientiem pasaka priekšā, kādiem atbalsta veidiem vēl var pie-
teikties.
       Ja lauksaimnieki vēlas veikt labojumus vai papildinājumus iesniegumos, tas jādara līdz 
15.jūnijam. 28.maijā LAD izsūtīts arī vēstules uz e-pastu tiem lauksaimniekiem, kuru pieteikumos 
ir   redzams,   ka   pieteiktās   platības  pārklājas ar cita klienta pieteiktajām platībām. Tas ļaus ātri 
atrisināt šādas situācijas un nevajadzēs piemērot sodu, samazinot atbalsta maksājumu.
            LAD pieteikšanās laikā organizēja 120 klātienes konsultācijas dažādās vietās Latvijā, kuru 
laikā ikviens klients varēja pats vai ar LAD speciālistu atbalstu iesniegt pieteikumu. Palīdzību 
sniedza arī LAD klientu apkalpošanas centri. LAD pieteikumu iesniegšanas laikā sadarbojās ar 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, kas arī palīdzēja klientiem.

Bezmaksas lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma 
savākšanas akcija “Tīra 
sēta – laba sēta”

Līdz 2018. gada 23.jūnijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) 
organizēta bezmaksas lauksaimniecībā izmantotā iepa-
kojuma savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”. 
          Akcijas laikā nododot ZAAO vismaz 1m3 otrreizējai 
pārstrādei derīga materiāla - ruļļu plēves, bedru plēves, Big-
Bag maisus, HDPE kannu plastmasas iepakojuma, iespē-
jams   laimēt   lauksaimniecības   preču  veikala  SIA “Agro-
serviss Valmiera” dāvanu kartes. Aicinām pieteikties:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 29221847 darba laikā no
  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv vai uz faksu    
  6 42 81251 . 

Informācija: www.zaao.lv
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Realizēts projekts “ Skatuves 
aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 
Lazdukalna saieta namā”
Lazdukalna saieta nama kultūras dzīves organizatore 
Sarmīte Akmentiņa

Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt skatuves 
aprīkojumu Lazdukalna saieta namā. Ieviešot 
modernās     tehnoloģijas     skatuves   aprīkojumā, 
tiks      dota       iespēja      pilnveidot     Lazdukalna 
pagasta   kultūras   dzīvi   un  atvieglos  pasākumu 
organizēšanu.    Šis   aprīkojums  ir  nozīmīgs  katrā 
organizētajā pasākumā.
          Ar projekta palīdzību ir iegādāta un uzstādīta 
gaismu sistēma skatuves apgaismojumam, iegādāts un 
uzstādīts skatuves vizuālais ietērps: aizkari, sofītes, 
kulises. 2016.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts 
Nr.   2016/AL19/1/A019.2206/7,   “Skatuves  aprīko-
juma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna saieta namā” 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu 
konkursa   apakšpasākuma   19.2.   “Darbības   īsteno-
šana saskaņā ar virzītās attīstības stratēģiju” aktivi-
tātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
rīcībā   2.6.  Sabiedrisko   aktivitāšu  dažādošana vietē-
jiem iedzīvotājiem.

          Projekts  ir    realizēts   un    izvirzītais 
mērķis sasniegts - iegādāts un uzstādīts 
skatuves aprīkojums Lazdukalna saieta namā. 
Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 
19511,25 ar PVN. Attiecināmās izmaksas 
bez PVN sastāda EUR 16125,00. Publiskais 
finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA 
par    šī    projekta   realizāciju sastāda 90% no 
attiecināmajām izmaksām – EUR 14512,50. 
Rugāju novada domes līdzfinansējums 10% 
apmērā sastāda EUR 1612,50, kā arī PVN 
EUR 3386,25, ko maksā pašvaldība.
        2017. gada laikā ir norisinājies 21 
Lazdukalna saieta nama pasākums: 14.01 
– Balle kopā ar Māri Leidumu, 08.03 – 
Starptautiskais sieviešu dienas sarīkojums, 
11.03 – Balle kopā ar grupu «Zaļā gaisma», 
16.04 – Lieldienu pasākums un balle ar Aināru 
Lipski, 29.04 – Deju kopas «Tonuss» sadancis 
«Zilos vizbuļos», 13.05 – Bērnu deju kolek-
tīvu sadancis «Lustīgs dziedu, lustīgs deju», 
01.05 – 31.05     Garīgie    dziedājumi      pie 
ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā, 06.05 – 

balle    kopā    ar    grupu   «Zaļā   gaisma»,   20.05 – 
Etnogrāfiskā ansambļa «Benislava» 30. gadu 
svinības., 04.06 - Pašvaldību vēlēšanas 2017,  23.06 
– Līgo dienas pasākums   un   balle   kopā  ar  Juri  
Ķirsonu,  30.06 – Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas, 
23.09 – Rudens balle kopā ar Zinti Krakopu, 14.10 
– Balle ar Juri Ķirsonu, 28.10 – Dramatiskā kolektī-
va « Zibšņi » 15 gadu svinības, 04.11 – Pašdarbnieku 
vakars «EiroDivīzija», 25.11 – Balle «Zaļā gaisma», 
01.12 – Koncerts «Ziemas dziesmu koncerts», 09.12 
– Ziemassvētku darbnīcas un eglītes atklāšana, 20.12 
– Pasākums Rugāju novada uzņēmējiem «Paldies 
uzņēmējam!», 25.12 – Ziemassvētku balle, Gregs. Kā 
arī 8 skolas pasākumi: Mātes dienas pasākums, Pēdējā 
skolas diena pirms vasaras brīvdienām, Skolas salido-
jums, Ierindas skate, Zinību dienas pasākums, Zinību 
dienas pasākums, Sešgadnieku izlaidums, 18. novem-
bra pasākums, Ziemassvētku eglītes. 
        Skatuves aprīkojuma projekts dod  iespēju ar 
apgaismojuma palīdzību veidot pareizu pasākuma 
noskaņu, padara skaidrāku skatuves attēlu. Tikai ar 
gaismu palīdzību veidot mūsdienīgu un gaumīgu 
skatuves noformējumu.

Dziedot un dejojot atzīmē 4. maiju 
Rugāju novadā

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

2018. gada 4. maijs, diena, kad pirms 28 gadiem Latvijas valsts atguva 
neatkarību, arī šodien ikvienam iedzīvotājam ir atgādinājums par to, ka 
šajā dienā kopā visspilgtāk savijas mūsu valsts un tautas vēsture, tagadne 
un nākotne.
          Atzīmējot 4.maiju Rugāju novadā, ikviens tika aicināts pievienoties 
jaukam   svētku   sākuma   brīdim  Augustovas  svētās  Elizabetes Romas katoļu 
baznīcā, vienojoties kopīgās lūgšanās par Rugāju novadu un tā iedzīvotājiem, 
par Latviju. Izskanot spēka vārdiem, kuri veltīti Rugāju novadam, klātesošie 
varēja gūt pārliecību par to, ka mēs dzīvojam Dieva apmīļotā zemē, mums nav 
jābaidās un jādomā, ka mūs skars dabas katastrofas, kari, kā arī gūt pārliecību 
par to, ka varam priecāties un lepoties par katru iedzīvotāju novadā, kas Rugāju 
novadu sauc par savējo.
                 Svētku ietvaros tika atklāta skolotājas, dzejnieces Margaritas Stradiņas 
grāmata “Mirkļu puteņos”. Grāmatas saturs veidots no dienasgrāmatām, no 
daudzajām senajām un ne tik senajām piezīmju burtnīcām, atmiņām laikā un 
vietā, bez pielikumiem un puškojumiem, tā kā bija, un tā, kā ir. Pati grāmatas 
autore atklāja, ka arī nākotnē plānojot izdot vēl kādu grāmatu, lai dalītos ar 
pieredzēto un piedzīvoto.
             “28 gadu laikā mēs esam izdarījuši patiesi daudz, pārdzīvoti grūtie pār-
maiņu laiki, varām mainoties, iegūta brīvība. Spīts, optimisms, darba mīlestība 
un    lepnums   par   to,  ka  esam  saimnieki savā zemē ir palīdzējis mūsu darbam 
vairot augļus. Jā, reizēm ir grūti, bet neviens nav teicis, ka būs viegli. Mēs ik 
brīdi esam uz mūsu valsts pilnveides ceļa, jauni izaicinājumi un mērķi palīdz 
mums pārvarēt šķēršļus un grūtības uz iecerēto,” svētku uzrunā teica Rugāju 
novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine.
           Koncertā “Dziesmā un dejā – mūsu stāsts par brīvību”, Rugāju sporta 
centrā, svētku dalībnieki pulcējās pie skaistiem, baltiem svētku galdiem. Rugāju 
novada    ļaudīm    cauri   gadu   desmitiem   allaž   vijies darba tikums un kopī-
giem, sirsnīgiem atpūtas mirkļiem, ko pēc labi padarīta darba koncertā kopīgi 
izdziedāja dziesmās un izdejoja dejās. Pats svarīgākais – svētkus Latvijai Rugā-
ju novadā svinēja gan lieli, gan mazi. Īpašs pārsteigums pasākuma apmeklētā-
jiem bija Guntas Grigānes ceptā maize, kura veidota Latvijas valsts kontūras 
formā.
              Savukārt    Rugāju     Jauniešu     iniciatīvu – interešu     centrā    jaunie-
šiem bija iespēja izmēģināt spēkus erudīcijas spēlē par Latviju, spēlēt cirku, kā 
arī aizpildīt lielo uzlīmju albumu. Tāpat ikviens interesents tika gaidīts Rugāju 
novada muzejā, lai apskatītu izstādi “100 gadi Latvijai”, kurā apkopotas lietas, 
priekšmeti, fotogrāfijas, grāmatas, kas emocionāli asociējas ar Latviju.

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža
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Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 2018  Lazdukalna bibliotēkas bibliotekāre Ligita Kalnēja 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras 
padomi   (LBJLP), 2017.gada   septembrī,   bibliotēkām   un   skolām   visā  Latvijā, uz-
sāka jaunu lasīšanas sacensību, kurā piedalījās necerēti liels skaits dalībnieku – tie bija 
vairāk nekā septiņi tūkstoši aizrautīgu 5. un 6. klašu skolēni, kuriem ļoti patīk lasīt. Lat-
vijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas 
prasmju pašnovērtējumu, celtu pašapziņu, kā arī zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņu 
izlīdzināšanu.
          12. maijā LNB Ziedoņa zālē notika Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensības nacionālais 
fināls, kurā piedalījās 30 reģionālie lasīšanas čempioni, no kuriem 17 bija zēni un 13 meitenes.     
          Balvu   reģionu   pārstāvēja   Balvu   reģiona  konkursa fināla uzvarētājs Rugāju novada 
Eglaines    pamatskolas   6.  klases   skolnieks   Osvalds   Tūmiņš,   kuru   atbalstīt  līdzi  devās 

klasesbiedri,   vecāki,   literatūras   skolotāja   Rasma   Zuša   un 
klases audzināja Aija Ikstena, pagasta bibliotekāre Ligita Kalnēja 
un Balvu reģiona konkursa kuratore Ligita Pušpure.
      Sacensību vērtēja pieredzējusi žūrija – Vija Kilbloka, 
izdevniecības “Zvaigznes ABC” valdes priekšsēdētāja, Otto 
Ozols,   rakstnieks   un   žurnālists,   Ivars   Svilāns,  sabiedrisko 
attiecību eksperts, Ilze Dobele, LNT ziņu moderatore, un Krista 
Burāne, teātra un kino režisore. 
             Nacionālās   skaļās    lasīšanas   sacensības  fināla  norisi 
atbalstīja    Valsts     Kultūrkapitāla   fonds,    Latvijas   Nacionālā 
bibliotēka, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome.
           Katram dalībniekam vajadzēja lasīt fragmentu no savam 
vecumam atbilstošas grāmatas. Balvu reģiona lasītājs Osvalds 
Tūmiņš   prezentēja  un  lasīja  fragmentu  no  mūsdienu  latviešu 
rakstnieka Māra Runguļa grāmatas “Sāļās pankūkas”.
             Par   piedalīšanos    konkursā    visi   dalībnieki  saņēma 
diplomus, T-krekliņus ar skaļās lasīšanas simboliku, dāvanu 
kartes no apgāda “Zvaigzne ABC” vai Jāņa Rozes veikaliem.
          Galveno   balvu   ieguva   Roberts Ozoliņš no Dobeles 
1. vidusskolas. Tomēr, ieguvējs bija ikviens skaļais lasītājs, jo 
uzstājoties tik lielas auditorijas priekšā, tiek attīstīta uzstāšanās 
prasme, kā arī iegūta pieredze un drosme! 
              Paldies    literatūras   skolotājai   Rasmai    par  Osvalda 
sagatavošanu Skaļās lasīšanas sacensībām, vecākiem, māsai 
Elīnai, Mārcim   un   Rolandam,   klases   audzinātajai   Aijai  un  
klasesbiedriem Gunitai, Amandai, Armandam par līdzbraukšanu 
uz Rīgu    un    Osvalda    atbalstīšanu    konkursa    laikā.    Paldies 
Balvu reģiona konkursa kuratorei Ligitai Pušpurei, kas bija kopā 
ar mums, uztraucās un atbalstīja! Paldies šoferītim Jānim par 
viņa pacietību izpildot mūsu vēlmes! Vislielākais paldies Osval-
dam par piedalīšanos, apņēmību un vēlmi darboties! Lai nezūd 
lasītprieks, lai uzplaukst grāmatu puķes un to lasītāji!

Seminārs Rugāju novada vidusskolā

Balvu, Baltinavas, Rugāju novada apvienības
skolu direktoru vietnieku izglītības jomā
metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale

25.aprīlī Balvu, Baltinavas un Rugāju novada skolu direktoru vietnieki 
izglītības jomā tikās seminārā Rugāju novada vidusskolā. Pavasarīgu 
sveicienu kolēģiem nesa Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes speciāliste Terēza Čudarkina un metodiskās apvienības 
vadītāja Ināra Konivale. 
             Rugājos viesmīlīgi sagaidīja novada vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča 
un iepazīstināja ar skolas vēsturi, īstenotajām izglītības programmām, pastāstī-
ja par ārpusskolas aktivitātēm un dalību dažādos projektos. Ar interesi klausī-
jāmies mūzikas skolotājas Velgas Smoļakas stāstījumu par komponistiem un 
dzejniekiem Rugāju novadā, aplūkojām projekta ietvaros izdoto CD un apkopo-
tos materiālus. Interesanti bija uzzināt, ka bijusī Eglaines pamatskolas direktora 
vietniece Rasma Zuša raksta arī dzeju, ko klausījāmies audioierakstā. Muzikā-
lajā sveicienā izskanēja dziesma “Mājās” ar Rasmas Zušas vārdiem un Velgas 
Smoļakas mūziku skolas ansambļa izpildījumā.
          Rugāju   novada   vidusskolas direktores  vietniece  Ilze Dobrovoļska infor-
mēja par aktualitātēm projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” un dalījās 
seminārā gūtajās atziņās. Direktoru vietnieki vēroja skolēncentrētu dabaszinību 
stundu “Magnēti” 3.klasē, kuru vadīja skolotāja Velta Kadakovska. Semināra 

noslēgumā iepazinām skolu nelielā ekskursijā.
        Paldies Rugāju novada vidusskolas direktorei Ivetai par kopā būšanu, 
kolēģei Ilzei par semināra organizēšanu, skolotājai Velgai par skaisto muzikālo 
sveicienu  un  skolotājai  Veltai  par  dalīšanos pieredzē. Šādi semināri mūs bagā-
tina, mudina jauniem darbiem un iedvesmo.

Notika Eiropas čempionāts 
svarbumbu celšanā

Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas valdes 
priekšsēdētājs Māris Rubulis

No  šā  gada  10.maija  līdz 13.maijam Ungārijas pilsētā Kečskemet notika 
Eiropas čempionāts svarbumbu celšanā. Latvijas sportisti startēja ar 
ievērojamiem panākumiem.
          Junioru konkurencē kopvērtējumā Latvijas komanda izcīnīja 3.vietu. 
Komandu pārstāvēja Mihaels Žaļuks - divas 3. vietas individuālajās disciplīnās 
(Daugavpils novads / DB tehnikums), Edgars Prancāns - 2.vieta (Rugāju no-
vads), Dārta Stivriņa - 5.vieta (Rugāju novads), Dāvis Jermacāns - divas 2.vie-
tas (Gulbene).

            Profesionāļu grupā 2. un 3. vietu izcīnīja Karine Gagajeva (Rīga). Edgars 
Prancāns - 3.vieta (Rugāju novads). Latvijas komanda izcīnīja divas 3. vietas 
komandu stafetē grūšanā un garajā ciklā (M.Žaļuks, D.Jermacāns, E.Prancāns, 
E.Getmančuks (Vecumnieku SK), M.Rubulis (Viļāni)). Amatieru grupā Latviju 
pārstāvēja Irina Kokina (Daugavpils/Daugavpils Kettlebell Fit).
         Veterānu    konkurencē   pirmās   vietas   ieguva   V.Giņko,     A.Taņčins 
(abi Venspils), S.Arbuzovs (Rugāju novads). 2.vietas ieguva P.Plots (Viļāni) 
un J.Kopusovs (Daugavpils novads). Kā arī Latvijas veterāni ieguva 1.vietas 
stafetēs – klasiskā grūšana un garais cikls (V.Giņko, A.Tančins, S.Arbuzovs, 
P.Plots, M.Rubulis).
          Paldies   sportistiem    un   treneriem   par  ieguldīto darbu. Liels paldies 
Ventspils pilsētas pašvaldībai, Rugāju novada pašvaldībai un Gulbenes pilsētas 
pašvaldībai par sniegto materiālo atbalstu sportistu dalībai čempionātā.
           Latviju Eiropas čempionātā pārstāvēja starptautiskās kategorijas tiesnesis 
Ņikita Sekretovs no Jēkabpils.

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva
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Pārbauda sirds veselības riskus

Rugāju novada domes projektu vadītāja 
Linda Kadakovska 

Lai izglītotu Rugāju iedzīvotājus par sirds un asinsvadu slimību riskiem, 
kā arī rastu iespēju iedzīvotājiem veikt bezmaksas sirds veselības risku 
pārbaudes, šā gada 23. maijā plkst. 1400 Rugāju tautas namā, norisinājās 
Sirds veselības diena ar devīzi “Zini savus riskus”!
            Pasākums tika rīkots Rugāju novada domes projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 
„DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasā-
kumi Rugāju novada iedzīvotajiem”  ietvaros un tā mērķis ir veicināt Rugāju 
novada  sabiedrības  veselības  paradumu  maiņu  un palielināt  personīgo līdz-
atbildību par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas 
pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās.
           Pasākumā bija iespēja noklausīties izglītojošu lekcija 40-60 min garumā, 
ko vadīja P. Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas ārsts - kardioloģijas 
rezidents Kristaps Šablinskis. Lekcija ietvēra tēmas par sirds un asinsvadu 
slimību profilaksi, izplatītākajiem riska faktoriem (augsts asinsspiediens, ātrs/
neritmisks pulss, augsts holesterīna/cukura līmenis, neveselīgs dzīvesveids 
u.c.), izplatītākajām sirds un asinsvadu saslimšanām, kā arī par  veselīga 
dzīvesveida ieteikumi.
       Visu pasākuma laiku bija iespēja veikt bezmaksas mērījumus - ikviens 
dalībnieks varēja izmērīt asinsspiedienu, pulsu, izmērīt holesterīna un gliko-
zes līmeni asinīs, saņemt speciālistu konsultācijas, kā arī saņemt informatīvus 
materiālus.
       Visvairāk klausītājus interesēja augsta asinsspiediena iemesli, veselīga 
uztura ieteikumi, alkohola ietekme uz sirds veselību. Klausītāji atbildēja uz 
kardiologa uzdotajiem jautājumiem, lūdza ārsta viedokli par savai veselībai 
saistošiem jautājumiem.  Katrs otrais mērījumu veicējs konsultējās ar kardio-
logu par mērījumu rezultātiem, konsultējās par iespējamu ārstēšanu.
            Ārsts – kardioloģijas rezidents Kristaps Šablinskis: “Priecēja cilvēku 
atsaucība un interese, ko apliecināja Rugāju iedzīvotāju jautājumi lekcijas lai-
kā un papildus jautājumi pēc lekcijas. Satraucoši bija tas, ka Rugāju iedzīvotāji 
bieži   vien   neregulāri   lieto  viņiem  izrakstītos medikamentus, kas palielina 
nopietnus   sirds   veselības   riskus.   Šī  bija lieliska iespēja katram noskaidrot 
savus sirds veselības skaitļus un vēlreiz pārliecināties vai pārdomāt sev 
nozīmēto ārstēšanu, domāt par veselīgāku dzīvesveidu. Talkā nāca arī infor-
matīvie materiāli par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, ieteikumi veselīgam 
dzīvesveidam un uzturam, kurus ikviens interesants var paņemt līdzi, lai vēlāk 
pārlasītu un gūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.”
          Būtiskākie secinājumi no mērījumu veicējiem:
•kā liecināja ekspress testu rezultāti, lielai daļai apmeklētāju kopējais holesterī-
na un cukura līmenis bija normas robežās, vai arī tuvu augšējai robežai 
•ļoti daudziem apmeklētājiem tika konstatēts augsts arteriālais asinsspiediens 
(virs 140/90 mmHg) un pat ļoti augsts asinsspiediens – virs 180/100 mmHg

• dažiem   apmeklētājiem   bija   paaugstināts   pulss,  atsevišķiem apmeklētājiem 
uzrādījās satraucoši rezultāti – pulss liecināja par aritmijas pazīmēm
• kā   atzina   aptaujātie   apmeklētāji – daudzi   iepriekš   ir  zinājuši savus sirds 
veselības skaitļus, tomēr nav uztvēruši šo rādītājus gana nopietni, tāpat arī 
liela daļa pacientu, kam ir augsts asinsspiediens to nav ārstējuši atbilstoši ārsta 
norādījumiem (nav lietojuši medikamentus vai pārtraukuši to lietošanu utml.) 
vai atrunājušies, ka mājās mērot rezultāti esot labāki, kas ņemot vērā salīdzinoši 
biežus šādus gadījumus, liek tos tomēr apšaubīt.
               Gan sirds slimību ārstēšanā, gan sabiedrības veselības veicināšanas 
jomā pamats visam ir ieinteresētība savas veselības uzturēšanā un uzlabošanā! 
Zināt   savus  veselības  rādītājus, atteikties no kaitīgiem ieradumiem, būt kustī-
giem un aktīviem – ir katra mūsdienīga cilvēka ikdienas nepieciešamība!

Norisinājusies uzņēmēju tikšanās 
Rugājos
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Mūsdienās  lielākā  vērtība  ir  informācijai.  Savlaicīgi uzzināta un pielie-
tota, tā veicina gan biznesa attīstību, gan personīgo labklājību. Šī gada 8. 
maijā Rugāju tautas namā norisinājās uzņēmēju tikšanās ar pārstāvjiem 
no valsts institūcijām, kuras atbalsta biznesu.
         Ar darba tirgus situācijas raksturojumu un NVA (Nodarbinātības valsts 
aģentūra)    piedāvātajiem     pakalpojumiem     darba     devējiem,   klātesošos 
iepazīstināja Balvu  filiāles  vadītāja  Sandra  Kindzule.  Ir  vērts pasekot līdzi 
aktualitātēm portālā www.nva.gov.lv, ja ir plānots pieņemt darbā jaunus darbi-
niekus vai arī nodarbināt jauniešus savā uzņēmumā. Tam ir pieejams valsts 
atbalsts. Protams, katram pašam ir jāizvērtē piedāvājuma piemērotība savam 
uzņēmumam, bet zinu daudzus Rugāju novada uzņēmējus, kuri izmanto gan 
Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus, tai skaitā arī vakanču portālu 
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/, kuram pieteikt brīvās darba vietas, un kurā ērti 
var aplūkot gan aktuālos profesiju piedāvājumus, gan izpētīt piedāvātas algas 
amplitūdas.   Savukārt   informāciju   par   Latgales   SEZ   (Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas) priekšrocībām uzņēmējiem informēja Vladislavs 
Stankevičs. Latgales SEZ statuss var tikt noteikts līdz 5% no Latgales reģio-
na teritorijas, kas  kopā  sastāda  72750 ha  platību.  Rugāju novada atrodas 
Latgales ekonomiskās zonas teritorijā un Rugāju novada uzņēmēji, noslēdzot 
līgumu ar LSEZ var saņemt 80% atlaidi nekutamā īpašuma nodoklim un 80% 
atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim (dividendēm).

          “Jums   jau   ir   biznesa  ideja.   Katram   savādāka.  Jūs par to degat, pētāt, 
plānojat. Ļoti gribat to realizēt, gūt panākumus un pelnīt. Vai ir viss vajadzīgais, lai 
to izdarītu? Iespējams, ka tieši mēs jums varam palīdzēt,” uzņēmējus iedrošināja 
ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla. ALTUM piedāvā aizdevumus, 
kredīta garantijas, akcelerācija un riska kapitāla investīcijas, kā arī finansiālu at-
balstu un konsultācijas. 

Latgales SEZ pārstāvis Vladislavs Stankevičs informēja par priekšrocībām 
uzņēmējiem.

Foto: Agrita Luža

Foto: no personīgā arhīva
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Rugāju novada 
pašvaldība izsludina 
konkursu “Rugāju novada 
sakoptākā sēta 2018”

“Daba ir radījusi cilvēku, lai būtu, kas dabu dārgu tur un 
mīl, kas dabu apbrīno un saudzē.” (Marcinkevičs) 

         Ar mērķi popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakār-
totā vidē un rosināt nekustamo īpašumu īpašniekus sakopt 
piederošos objektus un sapost tos sagaidot Latvijas valsts 
simtgadi, Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu 
“Rugāju novada sakoptākā sēta 2018”.
        Konkursā   aicināti  piedalīties  Rugāju  novada māju 
īpašnieki, nomnieki vai apsaimniekotāji, kā arī uzņēmumi, 
kuri cītīgi strādājot ir iekopuši sava īpašuma apkārtni, domā-
juši par labiekārtotu vidi par prieku sev un apkārtējiem. 
              Rugāju novadā pavisam noteikti ir daudz skaistu īpašu-
mu, kuri   ir   pelnījuši,  ka  ar tiem lepojas un novērtē, tāpēc 
aicināmpieteikties dalībai konkursā. Konkurss norisināsies 
no 2018. gada maija  līdz  2018.  gada  jūlijam, savukārt pie-
teikto objektu vērtēšana notiks visu augusta mēnesi. 

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes priekšsēdētājas
2018. gada 25.maija rīkojumu Nr. 3.7/18

Rugāju novada pašvaldības konkursa 
„Rugāju novada Sakoptākā sēta 2018” 

NOLIKUMS

I.Vispārīgie noteikumi

Nolikums nosaka kārtību, kādā Rugāju novada dome organizē konkursu „Rugā-
ju novada Sakoptākā sēta 2018” (turpmāk -  konkurss) un apbalvo konkursa 
laureātus. 

II. Konkursa mērķis

2.1. Noskaidrot,   popularizēt   un  apbalvot  sakoptāko centra individuālo dzīvo-
jamo māju, lauku viensētu, daudzdzīvokļu māju, uzņēmuma teritoriju;
2.2. Aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas 
sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
2.3. Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu;
2.4. Popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē;
2.5. Attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai; 
2.6. Rosināt nekustamo īpašumu īpašniekus sakopt piederošos objektus un 
sapost tos sagaidot Latvijas valsts simtgadi;
2.7. Ar novada mājas lapas (www.rugaji.lv) un pašvaldības informatīvā izde-
vuma „Kurmenīte” starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un 
sasniegumus.

III. Dalība konkursā

3.1. Konkursā var piedalīties ikviens Rugāju novada māju īpašnieks, nomnieks 
vai apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumu iestādes (IK, SIA, zemnieku saimniecības 
u.c.), izņemot pašvaldības struktūrvienības un iestādes;
3.2.Konkursa uzdevums ir nominēt sakoptākos objektus šādās grupās:
3.2.1. Sakoptākā centra individuālā dzīvojamā māja;
3.2.2. Sakoptākā lauku sēta ar lauksaimniecisko ražošanu;
3.2.3. Sakoptākā lauku sēta - ģimenes dzīvesvieta;
3.2.4. Sakoptākais uzņēmums;
3.2.5. Sakoptākā daudzīvokļu māja.

IV. Pieteikšanās konkursam

4.1.Pretendentus (turpmāk - objektus) konkursam rakstiskā veidā piesaka ob-
jekta īpašnieks saskaņā ar 1. pielikumu, norādot piesakāmā objekta atrašanās 
vietu, adresi un īpašnieka kontakttālruni; 

4.2.Pieteikt dalībniekus var arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai 
nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku;
4.3.Pieteikums dalībai konkursā jāiesūta no 2018. gada 25. maija līdz 2018. 
gada 20. jūlijam   Rugāju   novada   domes   sabiedrisko   attiecību  speciālistei 
Agritai Lužai uz e-pastu agrita.luza@rugaji.lv vai jāiesniedz klātienē Rugāju 
novada domē pie sekretāres, Kurmenes ielā 48, Rugāju pagastā, Rugāju novadā. 
Tālrunis informācijai: +371 27843383 (Agrita Luža).

V.Vērtēšanas kārtība

5.1. 4.1. Pretendentus vērtē komisija. Tās sastāvā ir pieci komisijas locekļi, tai 
skaitā komisijas priekšsēdētājs;
5.2. Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiek no 2018. gada 1. augusta līdz 
31. augustam;
5.3. Komisijas loceklis ir tiesīgs piešķirt papildus punktus par oriģināliem ak-
centiem ainavā, piezīmēs norādot pamatojumu.

VI.Vispārīgie konkursa noteikumi

6.1. Konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu Rugāju novada mājas 
lapā (www.rugaji.lv), pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”, kā arī 
izvietojot informatīvajos stendos novada teritorijā;
6.2. Konkursa rezultātus komisija apkopo līdz 2018. gada 28. septembrim;
6.3. Pirmo triju vietu ieguvēji tiks apbalvoti, pārējiem konkursa dalībniekiem 
veicināšanas balvas;
6.4. Pirmās  vietas  ieguvējs katrā kategorijā saņems sienas plāksnīti ar nominā-
ciju;
6.5. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Latvijas valsts svētku 100gades 
veltītajā pasākumā;
6.6. Konkursa balvu fonds EUR 800;
6.7. Informācija par konkursa uzvarētājiem visās nominācijās tiek publicēta 
Rugāju novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kurmenīte” un mājas lapā 
www.rugaji.lv. 

Vērtēšanas kritērijs/objekts Piešķiramo punktu skaits
  Kopskats un sētas plānojums 1-10
  Iebraucamais ceļš 1-5
  Zāliens 1-4
  Augu un ziedu kompozīcijas, 
  ainavu elementi 

1-10

  Pastkastīte 0-4
  Īpašuma nosaukuma noformējums 0-5
  Atkritumu savākšanas organizēšana 0-3
  Ēkas 1-5

KOPĀ   Maksimāli iegūstamo punktu 
skaits - 46
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“Interaktīvās prezentācijas „Komponisti, dziesmu tekstu 
autori un prozaiķi Rugāju novadā” pilnveidošana”

Projekta vadītāja Iveta Arelkeviča

Rugāju novada dome ir realizējusi projektu Nr. LAD piešķirtais Nr.17-07-
AL19-A019.2206-000006, projekta nosaukums “Interaktīvās prezentācijas „Kom-
ponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā” pilnveidošana”, par summu 
EUR 4999.00 (attiecināmās izmaksas EUR 3532.36), no kuras EUR 3179.12 ir pub-
liskais finansējums.
          Projekta   pieteikums   sagatavots   un  guvis  atbalstu  vietējās rīcības grupas biedrības 
„Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. 
gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā.
           Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasā-
kuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.
        Projekta mērķis ir pilnveidot interaktīvu prezentāciju par Rugāju novada kom-
ponistu, dziesmu tekstu autoru un prozaiķu daiļradi, aktivizējot novada iedzīvotājus, 
iesaistot tos praktiskā izziņas darbībā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, 
piedāvājot   prezentāciju  un   praktiskās   nodarbības  ikviena  interesenta sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai. Projektā realizācijas laikā tika iegādāts skaņu tehnikas komplekts 
(2 skandas,  mikšerpults, 2  monitori, 12   mikrofoni   solistiem, 4   kondensatora   mikrofoni 
korim, kā arī mikrofonu un skandu statīvi un vadi tehnikas pieslēgšanai).
           Projekta   gaitā  Rugāju novada vidusskolas skolēni papildināja jau iepriekš apkopoto 
informāciju par Rugāju novada komponistu dzīvi un daiļradi, kā arī apzināja novada dziesmu 
tekstu autoru un prozaiķu (Rasmas Zušas, Margaritas Stradiņas, Ivetas Uršuļskas, Vijas Bir-
kovas (Laganovskas), Lucijas Zariņas, Elīnas Smoļakas, Anitas Gavares, Aigara Jaunžeikara 
un Leonarda Rakicka) daiļradi. Informācijas izpētei un apkopošanai skolēni izmantoja jau 
skolas   rīcībā   esošu   video   un  foto  aparatūru,  iegādāto datortehniku ar teksta apstrādes, 
video   apstrādes   un   prezentāciju  veidošanas un demonstrēšanas iespēju. Izmantojot mūs-
dienīgo skaņu tehniku, tika sagatavotas mūzikas ieraksta datnes - komponistu, dzejnieku 
un prozaiķu   darbi,   kas   apkopoti   CD   formātā. Ar papildināto prezentāciju regulāri tiek 
iepazīstināti novada iedzīvotāji un viesi.
      Skaņu tehnika palīdzēs nodrošināt kvalitatīvu skanējumu, kad tiks popularizēts ap-
kopotais nemateriālais mantojums un izceltas novada vērtības. Tiks organizētas radošās 
pēcpusdienas, kurās uzstāsies Rugāju novada komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi 
ar savām oriģinālkompozīcijām. Šāda pēcpusdiena norisinājās 3.maijā plkst. 14.00 Rugāju 
novada vidusskolas zālē.
          Rugāju novada iedzīvotāji un viesi tiks aicināti izpausties mūzikas jomā, apgūt skatuves 
mākslu, izmantojot mūsdienīgu aparatūru. Ikviens ir saskāries ar “bailēm no mikrofona”. 
Praktiskās nodarbības ļaus apgūt mikrofona lietošanas pamatus, paklausīties savu balsi ierak-
stā. Interesentiem tas tiks piedāvāts gan pēc Interaktīvās prezentācijas “Komponisti, dziesmu 
tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā”, gan arī vienreiz mēnesī sestdienās tiks organizētas 
praktiskas nodarbības “Mācies uzstāties ar mikrofonu!” (Tuvākā nodarbība 16. jūnijā plkst. 
15.00 mūzikas klasē). Tā kā interaktīvo prezentāciju un praktiskās nodarbības vadīs Rugāju 
novada vidusskolas mūzikas skolotāja un ansambļu “Tonis” un “Pustonis” dalībnieki savā 
brīvajā laikā, tad plānota interesentu iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26354380.
         Projekta realizācija sekmē jauniešu iekļaušanos darba tirgū - tas ļauj skolēniem ap-
gūt ekskursiju vadīšanas prasmes uz “izmēģināt” gida profesiju. Mūzikas skolotāja Velga 
Smoļaka kopā ar saviem audzēkņiem ir paveikusi ievērojamu darbu Rugāju novada kom-
ponistu, dziesmu tekstu autoru un prozaiķu daiļrades izpētē un popularizēšanā. Šo aktivitāšu 
rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un viesi būs bagātinājuši savas zināšanas par Rugāju 
novada radošo cilvēku dzīvi un daiļradi, tas būs nozīmīgs ieguldījums ne tikai novada, bet 
arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Autore: ELīNA SMOļAKA 

Viņi   gaidīja.   Nevienam   nerūpēja,  cik  ilgi  viņi tur jau stāv. 
Vilcieni   kaucošām   skaņām   radīja   vēju,  kas bija aizbiedējis 
visus pārējos pasažierus. Tie bija iekāpuši pirmajā vilcienā, kas 
piestāja   stacijā,   lai   tikai   nebūtu  jāklausās vējā un jāmirkst 
lietavās,   bet   bija   palikuši   trīs,   kas  joprojām gaidīja. Trīs 
pamesti stāvi pašā sliežu malā. Varbūt vairs nebija vērts gaidīt, 
varbūt tas, ko viņi gaidīja, nekad nepienāks, neatnāks, neat-
griezīsies. Viņi to zināja, bet tik un tā gaidīja. Vilcieni brauca 
tikai garām, neviens neapstājās, lai uzņemtu šos vējā pamestos 
pasažierus. Vējš gaidīja kopā ar viņiem, tas riņķoja tikai ap 
viņiem.   Tālumā   jau   bija   dzirdams  viņu  vilciena  spalgais 
sauciens,  taču   pats   vilciens   vēl  nebija  tālumā  saskatāms - 
tikai   nojaušams.   Viņi   neatlaidīgi   ticēja - viņi sagaidīs savu 
vilcienu. Un citi, kas sakāpuši svešos vilcienos, mās ar rokām, 
stāvēdami svešās pieturās. Galu galā tikai tie daži, kuriem būs 
pieticis pacietības gaidīt īsto vilcienu, savu vilcienu, izturēt 
vēja brāzmas un lietavas, nokļūs pareizajā galamērķī.

Autore: ANITA GAVARE
Mūza

Pie manis vieglās miglas kurpēs
Nāk dzejas mūza vakarā.

Un aiziet ziedu pļavās klejot
Un bērzu birzī pastaigāt.

Es skatos, kā zied naktsvijole,
Plaukst madara un  sila zvans.

Es sadzirdu, kā lido spāre,
Dzied cikāde kā putniņš mazs.

Turp atskrien mazais fledermausis
Vien manus sapņus izbiedēt,

Un ripo spožais mēness rausis 
Uz bērzu birzi paspīdēt.
Uz rīta pusi aiziet mūza,

Kar dzejas rindas pazarēs.
Kas zin, kad viņas spārnu žūžas

Vēl manos laukos sadzirdēs.

Foto: no personīgā arhīva

Veltījums Rugāju vidusskolai
Autore: IVETA URŠUļSKA

Bērnības jaukie rīti
Reizē ar saulīti ceļas.
Tie mīļuma piepildīti,
Ar pieneņu acīm smejas.
Spēlējas ziedošā pļavā
Ar taureņu krāšņajiem spārniem,
Dzied dziesmiņu nodabā savā
Ar pašsacerētiem vārdiem.
Bērnības ceļi aizvijas

Līdz jaunības skaistajām 
takām.
Mīļas atmiņas sirdī kavējas
Un nostājas man blakām.
Gan smaids,gan rūpju rievas
Ir ieaustas atmiņu rakstos-
Es savos bērnos ik dienu
Ar laimīgām acīm skatos.

Manām mīļajām meitenēm (Beātei un Gunitai)

Autore: IVETA URŠUļSKA

Veltījums Rugāju vidusskolai 

Manas skaistākās atmiņas 
kavējas
Pie Rugāju skolas arvien.
Te Vārnienes upe aizvijas
Un čalodama skrien.
Visapkārt tik skaista daba-
Dārzā rozes pumpurus raisa.
Arī svētelis sargā šo namu-
Savai ģimenei mājokli taisa.
Balto bērzu ielokā ieskauta
Skola lepni sagaida mūs.
Katra bērna sirsniņā lolota
Par zinību māti tā kļūst.

Cik labi ir mācīties skolā-
Uz stundām mūs zvaniņš sauc.
Un apsēsties jaunajā solā,
Kur apkārt draugu tik daudz!
Uz augšu ved zinību kāpnes,
Liek zināšanas mums krāt.
Vajag ieaust savas saknes
Un spēt tik augšup kāpt.
Lai veicas skolas gaitas-
No sirds visus uzrunāju.
Lai darba dienas ,jums,raitas-
Paldies,mīļie skolotāji!



Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Agrita Luža, tālr.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.
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2018. gada 21. jūnijā pasākums 
“IZGAISMO LATVIJU!”

Piedalīsimies arī mēs šajā akcijā, izgaismosim daļiņu Latvijas 
Rugāju parkā!

NO PLKST. 19.00
- “Katram savs saulgriežu zieds” – kopā ar Līgu Ikstenu aicināti visi bērni, 
kuri vēlas saulgriežu svētku svinībām izgatavot katrs savu īpašo Latvijas ziedu 
no dažādiem izejmateriāliem.
- Būs iespējams izzināt pirts slotu siešanas mākslu un arī pašiem sasiet katram 
savu pirts slotiņu kopā ar pirtnieku Juri Bleideru. Visiem interesentiem lūgums 
nākt ar dažādu koku zariem, ar dažādām zālītēm, no kurām varēs veidot katrs 
pats savu slotiņu.
- Tradicionālās Līgo svētku galvas rotas – Jāņu zāļu vainagu pīšana kopā 
ar Kristīni Sergu. Nāc, sapin savu svētku vainadziņu no deviņām zālītēm. Jo 
vairāk pats parūpēsies par Jāņu zālēm, ko vēlies likt savā vainagā, jo krāšņāks 
tas sanāks.

NO PLKST. 20.00
- Rugāju parka teritorijā darbosies piepūšamā atrakcija bērniem “Pirātu sala” 
(maksa 2.00 eiro).
- Parka estrādē būs pieejams foto stūrītis, kur katrs no jums varēs iemūžināt 
savas Saulgriežu svinības Rugājos.

PLKST. 20.30
Ugunskura iekārtošana. Katrs akcijas dalībnieks aicināts līdzi nest savu 
malkas pagalīti vai lāpu, lai ar savu to stiprinātu kopīgo uguni un izgaismotu 
Latviju  un Rugāju parku. Nāksim kopā ar ģimeni, draugiem, radiem un kaimiņ-
iem. Pašu labsajūtai var ņemt līdzi cienastu, segas un pledus utt.

PLKST. 21.00 – 21.30
Ugunskuru iedegšana parka teritorijā un uz kalna aiz parka.

PLKST. 21.30
Pie ugunskura kopā ar Rugāju novada pašdarbniekiem dziedāsim spēka 
dziesmas Latvijai.

PLKST. 22.00
Visā Latvijā vienosimies kopīgā valsts himnas dziedāšanā.
Turpinājums pie ugunskuriem, kopjot latviešu tradīcijas, jo 21. jūnijs izsenis 
tiek svinēts kā vasaras saulgrieži jeb īsākā nakts. Aicinām ikvienu piedzīvot 
īsākās   nakts   burvību  un   turpināt   svinēt   šo   mirkli  ar dziesmām, dejām un 
rotaļām. Cienāsimies ar sieru un alu.

NO PLKST. 23.00
Lustīgi danči NAKTS ZAļUMBALLĒ kopā ar muzikantu Lauri Neilandu. 
Ieeja brīva.

PLKST. 03.30
Aicinām visus interesentus piedalīties auglības skrējienā ar vārtīšanos rīta rasā!

Daudzdzīvokļu mājas (Skolas ielā 6, Rugājos) iedzīvotāji 
pateicas Rugāju novada domei, priekšsēdētājai un 

izpilddirektorei, Saimnieciskās nodaļas darbiniekiem par 
atbalstu un palīdzību labiekārtojot mājas apkārtni. 

Sociālās aprūpes centrs “Rugāji” un vadītāja saka sirsnīgu paldies 
atbalstītājiem, sponsoriem un labasgribas cilvēkiem par ieguldīto devumu 
aprūpes centram. Šoreiz īpašs paldies Zinaidai Popovai, Svilānu ģimenei 

un Jevgēnijam Dobrovoļskim par dāvinātajām grāmatām.

TUVĀKIE PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ 

02.06.2018 plkst. 20.00 Rugāju tautas namā
Aicinām apmeklēt ciemiņu no  Mārupes - meiteņu kora “RESONO” sniegto 
koncertu. Diriģente Irēna Račevska. Ieejai vēlams kāda līdzi paņemta puķe.

14.06.2018. plkst. 12.00 Rugāju skvērā 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

16.06.2018. - 17.06.2018. Rugāju novada Medņu trasē “RUGAJI TROPHY”
16.06. plkst. 11.00 - starts ATV “Canam Trophy” 2018 kausa izcīņa
           plkst. 22.00 - vakara balle kopā ar grupu “COVERS CREW”
17.06. plkst. 10.00 - starts auto “Canam Trophy” 2018 kausa izcīņa
Ieeja pasākumā EUR 5,00.  

15.06.2018. plkst. 19.00 Lazdukalna saieta namā
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 9.klases izlaidums

16.06.2018. plkst. 17.00 Rugāju sporta centrā
Rugāju novada vidusskolas 9. un 12. klases izlaidums Rugāju sporta centrā

Rugāju sporta centra kolektīvs, audzēkņi un vecāki pateicas Z/S 
“Pļaviņas” un īpaši Sandrai Paiderei par dāvinātajām suliņām 

sporta centra organizētajai “Ģimenes dienai 2018”.

Dievkalpojumi  jūnija mēnesī

AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
3.jūnijā plkst. 12.00, mēneša pirmā svētdiena 
17.jūnijā plkst. 12.00
27.jūnijā plkst. 19.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā 
kopā ar vairākiem priesteriem aicinām svinēt Nemitīgās palīdzības 
Dievmātes godināšanas svētkus . Lūgsimies, lai Dievmāte aizlūdz un ņem 
savā patvērumā mūs un mūsu mīļos. Pēc Mises svētku procesija.

SKUJETNIEKU baznīciņā
8. jūnijā plkst. 11.00, Vissvētā Jēzus Sirds.

RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
3.jūnijā plkst. 14.00  mēneša pirmā svētdiena
17. jūnijā plkst. 14.00

KAPUSVĒTKU LAIKI 2018.GADĀ PR.O.MISJŪNA VADĪTO 
DRAUDŽU KAPSĒTĀS

2.jūnijā 
plkst.17.00- Saksmales kapos

9.jūnijā 
plkst.13.30- Līdumnieku kapos
plkst.15.00 -Golvoru kapos

30.jūnijā
plkst.12.00–Vilkavas kapos
plkst.13.30–Čušļu kapos
plkst.15.00-Cepurnieku kapos

14.jūlijā
Plkst.12.00–Mastarīgas kapos
Plkst.13.30-Bēržu kapos

28.jūlijā
Plkst.13.00-Slavītu kapos
Plkst.14.30– Dubļukalna kapos
Plkst.16.30 –Vārnienes kapos

11.augustā
Plkst.15.00– Lieparu kapos

16.jūnijā 
plkst.12.00- Kraukļevas kapos
plkst.13.30–Auškas kapos
plkst.15.30–Sudarbes kapos

7.jūlijā
Plkst. 12.00– Putrānu kapos
Plkst.13.30-Kaupiņu kapos
Plkst.15.00-Ķeiseļovas kapos

21.jūlijā
Plkst.12.00– Cūkusalas kapos
Plkst.13.30-Stāmeru kapos

4.augustā
Plkst.12.00 - Grūzīšu kapos
Plkst.13.30– Silenieku kapos
Plkst.15.00-Reibānu kapos
Plkst.16.30–Dekšņu kapos

18.augustā
Plkst.11.00 – Upatnieku kapos
Plkst.12.00 Bolupes kapos


