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Piedalās jau trešās sezonas NBA  Junioru līgas drafta ceremonijā 

9.  novembrī,  elektrum   Olimpiskajā   centrā  notika  NBA  Junioru līgas 
trešās sezonas drafta ceremonija, kuras laikā katrai komandai pielozē-
ja NBA klubu, kuru tā pārstāvēs. NBA Junioru līgas turnīrā piedalās 
vispārizglītojošo skolu komandas, kurās kopā spēlē meitenes un puiši. Šo-
sezon pirmo reizi Latvijā turnīrs tiek rīkots divās grupās, kas nosauktas 
NBA spēlējošo Latvijas basketbolistu vārdos. Kristapa Porziņģa grupā 
var spēlēt 2006. gadā dzimušās meitenes un 2007. gadā dzimušie puiši, 
Dāvja Bertāna grupā – 2007. gadā dzimušās meitenes un 2008. gadā dzi-
mušie puiši. Kristapa Porziņģa grupā Rugāju novada vidusskola pārstāv 
NBA klubu “Philadelphia 76ers”, taču Dāvja Bertāna grupā - “New York 
Knicks”. 
          Komandas sadalītas grupās, kuru ietvaros sabraukumos izspēlēs divu apļu 
turnīru. Katrai komandai katrā sabraukumā paredzētas divas spēles – kopā as-
toņas. Katras konferences astoņas labākās komandas kvalifi cējas izslēgšanas 
turnīram. 
        Viens no sabraukumiem norisinājās 28. novembrī Rugāju sporta centrā, 
kurā Rugāju novada vidusskola pirmajā spēlē guva uzvaru pār Sakstagala J. 
Klīdzēja    pamatskolu    ar    rezultātu    37:6,   savukārt  otrajā  spēlē zaudēja 
Rēzeknes sākumskolai    ar    rezultātu   9:53.   Šī   gada   30.  novembrī  Rugāju  
sporta  centrā norisināsies arī otrs spēļu sabraukums.

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

2018. gada 16. augustā Rugāju novada domes 
sēdē    tika    pieņemts    lēmums   “Par   Rugāju 
novada     attīstības      programmas  2020.-2026. 
gadam izstrādes uzsākšanu” Nr. 143. Atbilstoši 
pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt 
pašvaldības vidēja termiņa attīstības     plānošanas     
dokumentu   turpmākajiem 7 gadiem, kurā tiks 
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi 
pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai. 

Rugāju novada dome aicina iedzīvotājus uz 
tikšanos par dažādiem iedzīvotājiem 
interesējošiem jautājumiem 
11.12.2018. 
plkst. 10.00  Tikaiņu bibliotēkā
plkst. 12.00. Skujetnieku bibliotēkā
plkst. 14.00  Lazdukalna saieta namā
plkst. 16.00  Rugāju novada domē

12.12.2018. Rugāju novada attīstības pro-
grammas domnīca (aicināti uzņēmēji, lauk-
saimnieki, biedrības, jaunieši, vidējā paaudze, 
pensionāri, visi novada iedzīvotāji, kam rūp no-
vada attīstība turpmākos 7 gadus). 
Sākums plkst. 9.00 Rugāju tautas namā

Foto: Agrita Luža
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Rugāju novada domes 2018. gada 
5. novembra ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi
Rugāju novada domes lietvede Ausma Duļevska

2018. gada 5.novembrī notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā 
piedalījās 6 deputāti: Sandra Kapteine, Agris Kalnējs, Andris Leons, 
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Iveta Arelkeviča. Sēdē tika pieņemts 
viens lēmums.

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa 
piešķiršanu meliorācijas objektiem

        Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas sagatavotos priekšlikumus par pašvaldības nozīmes meliorācijas sistē-
mas statusa piešķiršanas nepieciešamību 19 meliorācijas objektiem. Tika aptau-
jāti meliorācijas sistēmām pieguļošo zemes vienību īpašnieki un uzklausīts viņu 
viedoklis par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statu-
sa piešķiršanu un koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbiem. 
Zemes īpašnieki pretenzijas neizteica un atbalstīja meliorācijas sistēmām no-
teikt pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu.
     Mainot novadgrāvja statusu, netiks apdraudētas īpašnieku īpašuma tiesības 
uz    nekustamo   īpašumu,   tai   skaitā  netiks  veiktas  izmaiņas  zemesgrāmatā. 
Novadgrāvja daļas no īpašniekiem netiks atsavinātas, īpašnieki saglabās 
tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, kā arī pienākumu ekspluatēt un uzturēt 
savā īpašumā esošo meliorācijas sistēmu atbilstoši attiecīgu normatīvo aktu 
prasībām. Kad īpašnieks veiks kopšanas darbus sev piederošajā novadgrāvja 
daļā, tam nebūs nepieciešama pašvaldības piekrišana, bet, ja pašvaldība plānos 
veikt kopšanas, projektēšanas vai būvniecības darbus, tai būs jāsaņem īpašnieku 
saskaņojums.   Pašvaldība   nebūs   tiesīga   veikt   būvniecību,  nesaskaņojot  ar 
piegulošo zemju īpašniekiem.
    Piešķirot statusu,  būtu iespējams veidot vienotu novadgrāvju apsaimnie-
košanas un ekspluatācijas sistēmu, nodrošinot teritorijas sakārtošanu. Ir liet-
derīgi veikt novadgrāvju atjaunošanu  kompleksi  visā  to  garumā  vienlaicī-
gi.  Šajā gadījumā atjaunošanas projektu koordinēšanu uzņemtos pašvaldība,  
nodrošinot,  ka novadgrāvji  tiek  atjaunoti  pēc  kopēja  principa, atbilstoši  
normatīvo  aktu  prasībām, nemainot to projektētos parametrus, netiktu veikta 
patvaļīga, nesaskaņota būvniecība.
Rugāju novada dome nolēma piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas statusu meliorācijas objektiem Nr.: 42542333:01, 
42542333:07, 42542331:07, 42542331:17, 42542331:40, 42542331:69, 
425421:34, 425421:39, 425421:36, 425421:42, 425451:02, 425451:01, 
425451:05, 425643:70, 425643:05, 425643:03, 425642:03, 42567:06, 42566:05, 
aptuveni 22 555 m garumā.

Rugāju novada domes 2018. gada 
15. novembra kārtējā sēdē 
pieņemtie lēmumi
Rugāju novada domes lietvede Ausma Duļevska

Par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem

Rugāju novada dome nolēma apbalvot Zoju Kasiņecu ar Rugāju novada 
pašvaldības Pateicības rakstu, Martu Gailumu, Astrīdu Circeni, Velgu Smoļaku, 
Intu Sležu,   Āriju   Dokāni,   Rasmu  Zušu,  Aiju Plušu, Birutu Mūrnieci, Raisu 
Kondratjevu   ar   Rugāju   novada   pašvaldības  Atzinības  rakstu  un  Valentīnu 
Circeni ar Rugāju novada pašvaldības Goda rakstu.

Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt:
1. iekšējos noteikumus “Finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu, dāvinājumu 
pieņemšanas un izlietošanas kārtība”.
2. Rugāju novada domes Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam 
riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikumu.
3. noteikumus Nr. 9/2018 „“Noteikumi par dzīvojamās platības piešķiršanu 
dzīvoklī Liepu ielā 6-18, Skujetniekos”.
4. noteikumus Nr. 8/2018 “Grozījumi Rugāju novada pašvaldības Sociālā die-
nesta nolikumā”.
5. saistošos noteikumus Nr. 9/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 
2018.gada budžetu”.”

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 3864 004 0254

Rugāju   novada   dome   izskatīja  E.N.  iesniegumu  ar lūgumu atļaut sadalīt ne-
kustamā īpašuma ,,Karaļi”, kadastra numurs 3864 004 0254, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0254 – 18,62 ha platībā, divos zemes gaba-
los ar zemes ierīcības projektu. Vienu zemes gabalu atstāt nekustamā īpašuma 
“Karaļi” sastāvā un ēkām uz tās saglabāt esošo adresi Kļavu iela 5, Benislava, 
Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577. Otro zemes gabalu izveidot kā jaunu 
nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ”Pipari”. Rugāju novada dome no-
lēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0254 – 18,62 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašu-
mu un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu. Apstiprināt Nosacījumus 
zemes ierīcības projekta izstrādei.

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 
012 0007 sadalīšanu

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka ir 
nepieciešams no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0007 – 11,7 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0658 
– 4,7 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu 
„Čopu leja”. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0657 – 7,0 ha 
platībā saglabāt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0007 sastāvā 
un piešķirt nosaukumu “Čopu kalns”. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0657 un 3874 012 0658 atrodas Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā 
valdījumā. Rugāju novada dome nolēma: 
1. No nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0007 – 11,7 ha kop-
platībā atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0658 – 4,7 ha 
platībā.
2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0658 – 4,7 ha 
platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Čopu leja”.
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0657 – 7,0 ha platībā sagla-
bāt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0007 sastāvā un piešķirt 
nosaukumu “Čopu kalns”.

Par zemes vienību apvienošanu

Rugāju novada dome izskatīja J.A. iesniegumu ar lūgumu par tam piederošo 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0396 – 0,45 ha platībā un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0397 – 0,4 ha platībā, ar 
kopējiem robežu posmiem, apvienošanu, veidojot jaunu zemes vienību.
Rugāju novada dome nolēma: 
1. Atļaut apvienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0396 – 0,45 
ha un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0397 – 0,4 ha platībā, 
izveidojot jaunu zemes vienību.
2. Jaunizveidoto zemes vienību saglabāt nekustamā īpašuma “Ezerāji” ar kadas-
tra numuru 3874 016 0398, sastāvā.
3. Jaunizveidotajam zemes gabalam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101). 

Par nosaukuma “Mežgravas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar 
kadastra numuru 3874 003 0038

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka 
līdz šim nav piešķirts nosaukums nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 
3874 003 0038, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 003 
0038 – 5,9 ha platībā. Rugāju novada dome nolēma piešķirt nekustamajam 
īpašumam ar kadastra numuru 3874 003 0038, kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 3874 003 0038, nosaukumu ,,Mežgravas”.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam “Lazdukalns”

Rugāju novada dome izskatīja deputāta Eduarda Stalidzāna iesniegumu ar 
lūgumu rast iespēju atmaksāt hokeja komandas „Lazdukalns” dalības maksu 
Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā 2018./2019. gadā 500,00 EUR apmērā.
Rugāju novada dome nolēma piešķirt finanšu līdzekļus hokeja komandas 
„Lazdukalns” dalībai 2018./2019. gada Daugavpils pilsētas atklātajā hoke-
ja čempionātā EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā. Līdzekļus 
piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas 01.890. Neparedzēto izdevumu fonds.

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas  un   mērķdotāciju  aprēķina  un  sadales  pedagogu  darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas 
sastāvā

Ņemot vērā, ka Ilze Burka ir izteikusi vēlmi izslēgt viņu no Rugāju novada

2018. gada 15.novembrī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 
5  deputāti:  Sandra   Kapteine,  Agris  Kalnējs,  Lauris  Krēmers,  Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti divdesmit pieci lēmumi.
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pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķi-
na un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām komisijas, nepieciešams veikt izmaiņas augstāk minētajā 
komisijas sastāvā.
     Pašvaldība atbalsta Izglītības pārvaldes ierosinājumu I. Burkas vietā Rugāju 
novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām komisijas sastāvā ar 2018. gada 19. novembri ievēlēt 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktores vietnieci izglītības jomā Irīnu 
Krivošejevu. Rugāju novada dome nolēma: 
1. No 2018. gada 16. novembra  izslēgt  Rugāju  novada  Eglaines  pamatskolas 
direktori Ilzi Burku no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāva. 
2. Ar 2018. gada 19. novembri   ievēlēt  Rugāju  novada  Eglaines  pamatskolas 
direktores vietnieci izglītības jomā Irīnu Krivošejevu Rugāju novada pašvaldības 
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām komisijas sastāvā.

Par ziedojuma pieņemšanu

     Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine 2018. gada 11. oktobrī 
noslēdza līgumu ar akciju sabiedrību “SEB banka”. Balstoties uz minēto līgu-
mu akciju sabiedrība ziedoja Rugāju novada domei datortehniku. Ziedojuma 
pieņemšana notika 2018.gada 11. oktobrī ar pieņemšanas nodošanas aktu.
   Ņemot vērā, ka ziedojuma saņemšana ir jau notikusi, Rugāju novada dome 
izvērtē vai priekšsēdētājas rīcība atbilst normatīvo aktu prasībām un Rugāju 
novada domes interesēm. Rugāju novada dome konstatēja, ka priekšsēdētājas 
rīcībā nav konstatējums neviens no likuma  “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” ziedojumu pieņemšanas ierobežojumiem, līdz ar 
to dāvinājuma pieņemšana atbilst normatīvo aktu prasībām un Rugāju novada 
domes interesēm. Rugāju novada dome nolēma atzīt priekšsēdētājas rīcību, 
pieņemot ziedojumu, par atbilstošu normatīvo aktu prasībām un Rugāju novada 
domes interesēm un uzdot Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijai 
novērtēt ziedojumu.

Par nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu

      2018.gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notei-
kumi” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi cita starpā nosaka publiskai personai 
piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas (turpmāk – zemesgabals) 
iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 
kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.
      Noteikumi paredz, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro raks-
tiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles 
veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
6.1 pants   paredz,   ka   nekustamā   īpašuma  nomas līgums nevar tikt slēgts par 
laiku,   kas   ir   ilgāks  par  30  gadiem.  Tāpat augstākminētā norma uzliek par 
pienākumu pašvaldībai ik pēc sešiem gadiem vienpusēji pārskatīt nomas mak-
sas apmēru, paredzot nomnieka tiesības vienpusēji atkāpties no noma slīguma, 
ja viņš nepiekrīt jaunajai nomas maksai.
       Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldībai ir lietderīgi zemes nomas līgumus 
turpmāk  slēgt  uz  6 gadiem ar tiesībām tos pagarināt, bet ne ilgāk kā 30 gadus.
Noteikumu 30.4. apakšpunktā ir atrunāta kārtība, kādā tiek noteikta nomas mak-
sa - nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības apstiprinātam nomas pakalpo-
jumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto 
tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai 
(bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 euro gadā).
     Noteikumi paredz, ka nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas mak-
su pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 
noteiktajā termiņā. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā 
vērtētāja  atlīdzības  summu,  ja  to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.
Rugāju novada dome ir pasūtījusi nomas maksas izvērtējumu. 2018. gada 22. 
oktobrī ir saņemts sertificēta vērtētāja atzinums, kurā norādīts, ka 1 ha tirgus 
nomas maksa gadā lauksaimniecības zemei, kas atrodas Rugāju novadā sastāda 
EUR 53.00.
   Minētais izcenojums ir piemērojams 2018. gadā un 2019. gadā pagarinot 
nomas līgumus (bet ne vairāk kā 30 gadi), kā  nomas tiesību izsoļu sākumcena, 
kā  arī,  ja  izsludinātajā  termiņa piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents.
Ņemot vērā augstāk minēto Rugāju novada dome nolēma: 
1. Apstiprināt nomas pakalpojuma maksu EUR 53.00 (piecdesmit trīs euro) 
par vienu hektāru lauksaimniecības zemes. Nomas maksu piemērot no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas līdz 2019. gada 31. decembrim.
2. Uzdot   Rugāju  novada  domes  Attīstības  un  plānošanas  nodaļai  nodrošināt 

atkārtotu nomas maksas noteikšanu līdz 2019. gada 31. decembrim.

Par pakalpojuma maksu

     Rugāju novada dome 2018. gada 15. novembrī apstiprināja noteikumus 
“Noteikumi   par    dzīvojamās   platības  piešķiršanu  dzīvoklī  Liepu ielā 6-18, 
Skujetniekos”. Noteikumi cita starpā nosaka kārtību kādā tiek aprēķināta maksa 
par pakalpojumu  - dzīvojamās platības piešķiršana dzīvoklī Liepu ielā 6 - 18.
        Rugāju novada Sociālais dienests ir veicis pakalpojumu izmaksu aprēķinus, 
plānojot pakalpojumu maksu 2018. gadā. Augstāk minētie noteikumi paredz 
maksu aprēķināt pēc šādas formulas Imp = (Tizm + Nizm) / Vsk, kur Imp - 
izcenojums par pakalpojumu vienai personai vienā diennaktī, Tizm - tiešās iz-
maksas, Nizm - netiešās izmaksas, Vsk - plānotais vienību skaits maksas pa-
kalpojumam vienam gadam. Tiešās izmaksas sastāda EUR 3441.97. Izmaksas 
kopā – EUR 3441.97. Vienību skaits tiek plānots 2190. Līdz ar to maksa par 
vienu diennakti vienam cilvēkam nosakāma EUR 1.57 (viens euro un 57 cen-
ti) apmērā. Ņemot vērā augstāk minēto Rugāju novada dome nolēma noteikt 
maksu   par    pakalpojuma – dzīvojamās  platības  piešķiršana  Liepu  ielā  6-18, 
Skujetniekos EUR 1.57 (viens euro un 57 centi) bez PVN par vienu diennakti 
vienai personai.

Rugāju novada domes 2018. gada 
21. novembra ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi

2018. gada 21.novembrī notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā 
piedalījās 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, 
Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē 
tika pieņemti pieci lēmumi.

Lauku   atbalsta     dienests   no   2018.gada   18.oktobra    līdz    2018.gada 
22.novembrim izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldī-
jumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 
Viena no atbalstāmajām aktivitātēm ir meliorācijas sistēmu pārbūve un 
atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objek-
tam pieguļošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma). Pēc iepirkumu 
procedūras pabeigšanas projektu finansēšanas summas var tikt precizētas.

Par   projekta   “Pašvaldības   nozīmes  koplietošanas  meliorācijas  sistēmas 
novadgrāvju  atjaunošana Rugāju pagasta, Baldonēs” pieteikuma 
iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

         Rugāju novada Rugāju pagastā atrodas pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvis ŪSIK 425421:34 no piketa 0/00 līdz piketam 
21/27, 2127 metru kopgarumā un ŪSIK 425421:36 no piketa 0/00 līdz piketam 
5/64, 564 metru kopgarumā, ŪSIK 425421:39 no piketa 0/00 līdz piketam 4/39, 
439 metru kopgarumā ŪSIK 425421:42 no piketa 0/00 līdz piketam 2/74, 274 
metru kopgarumā, kam nepieciešami atjaunošanas darbi. 
      Projekta   kopējās izmaksas ir 60 598,27 EUR, no tām attiecināmās iz-
maksas ir 57843,20 EUR. 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA atbalsts 
52058,88 EUR    apmērā   un   pašvaldības   līdzfinansējums  8539,39 EUR,  ko 
veido 10% no attiecināmajām izmaksām un pārējiem izdevumiem, kas ir neat-
tiecināmās izmaksas šajā projektā. Rugāju novada dome nolēma:
1. ATBALSTĪT Rugāju novada pašvaldības projekta pieteikuma „Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Baldonēs” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta organizētajā atklātā 
projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasāku-
ma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
2. NODROŠINĀT projekta īstenošanai līdzfinansējumu 8539,39 EUR  apmērā. 
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansē-
juma izmaksu segšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Par   projekta   “Pašvaldības  nozīmes  koplietošanas meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju  atjaunošana Rugāju pagasta, Rugājos” pieteikuma 
iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

     Rugāju novada Rugāju pagastā atrodas pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas   sistēmas   novadgrāvis   ŪSIK 42542333:01  no  piketa  0/00  līdz 
piketam 25/62, 2562 metru kopgarumā un ŪSIK 42542333:07 no piketa 0/00 
līdz piketam 4/73, 473 metru kopgarumā, kam nepieciešami atjaunošanas darbi. 

Rugāju novada domes lietvede Ausma Duļevska

turpinājums 4. lpp. 
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Projekta kopējās izmaksas ir 64015,58 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 
61977,60 EUR. 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA atbalsts 55779,84 
EUR apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 8235,74 EUR, ko veido 10% no 
attiecināmajām izmaksām un pārējiem izdevumiem, kas ir neattiecināmās iz-
maksas šajā projektā. Rugāju novada dome nolēma:
1. ATBALSTĪT Rugāju novada pašvaldības projekta pieteikuma „Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugā-
ju pagasta, Rugājos” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta organizētajā atklātā 
projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasāku-
ma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
2. NODROŠINĀT projekta īstenošanai līdzfinansējumu 8235,74 EUR  apmērā. 
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansē-
juma izmaksu segšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Par   projekta  “Pašvaldības  nozīmes  koplietošanas  meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju  atjaunošana Rugāju pagasta, Kozupē” pieteikuma iesniegšanu 
un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Rugāju   novada   Rugāju  pagastā  atrodas  pašvaldības  nozīmes  koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvis ŪSIK 42542331:17 no piketa 0/00 līdz pike-
tam 4/02, 402 metru kopgarumā un ŪSIK 42542331:40 no piketa 0/00 līdz 
piketam 1/62, 162 metru kopgarumā, ŪSIK 42542331:69 no piketa 0/00 līdz 
piketam 0/44, 44 metru kopgarumā, kam nepieciešami atjaunošanas darbi. 
Projekta kopējās izmaksas ir 22581,80 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 
22581,80 EUR. 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA atbalsts 20323,62 
EUR  apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 2258,18 EUR, ko veido 10% no 
attiecināmajām izmaksām. Rugāju novada dome nolēma:
1. ATBALSTĪT Rugāju novada pašvaldības projekta pieteikuma „Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugā-
ju pagasta, Kozupē” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta organizētajā atklātā 
projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasāku-
ma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
2. NODROŠINĀT projekta īstenošanai līdzfinansējumu 2258,18 EUR apmērā. 
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansē-
juma izmaksu segšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistē-
mas novadgrāvju  atjaunošana Rugāju pagasta, Kaņepienē” pieteikuma 
iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Rugāju   novada   Rugāju  pagastā  atrodas  pašvaldības  nozīmes  koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvis ŪSIK 425451:01 no piketa 0/00 līdz piketam 
38/64, 3864 metru kopgarumā un ŪSIK 425451:02 no piketa 0/00 līdz piketam 
11/50, 1150 metru kopgarumā, ŪSIK 425451:05 no piketa 0/00 līdz piketam 
5/52, 552 metru kopgarumā kam nepieciešami atjaunošanas darbi. 
Projekta kopējās izmaksas ir 113411,44 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 
110643,20 EUR. 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA atbalsts 99578,88 
EUR  apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 13832,56 EUR, ko veido 10% no 
attiecināmajām izmaksām un pārējiem izdevumiem, kas ir neattiecināmās iz-
maksas šajā projektā. Rugāju novada dome nolēma:
1. ATBALSTĪT Rugāju novada pašvaldības projekta pieteikuma „Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Kaņepienē” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta organizētajā atklātā 
projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasāku-
ma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
2. NODROŠINĀT projekta īstenošanai līdzfinansējumu 13832,56 EUR ap-
mērā. 
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansē-
juma izmaksu segšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Par   projekta   “Pašvaldības   nozīmes  koplietošanas  meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju  atjaunošana Rugāju pagastā un Lazdukalna pagastā” pietei-
kuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Rugāju    novada   Rugāju   pagastā   atrodas  pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvis ŪSIK 425643:03 no piketa 0/00 līdz piketam 
10/16, 1016 metru kopgarumā un ŪSIK 425643:05 no piketa 0/00 līdz piketam 
35/57, 3557 metru kopgarumā, kam nepieciešami atjaunošanas darbi. 
Projekta kopējās izmaksas ir 99901,25 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 
46954,20 EUR. 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA atbalsts 42258,78 
EUR apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 57642,47 EUR, ko veido 10% no 
attiecināmajām izmaksām un pārējiem izdevumiem, kas ir neattiecināmās iz-
maksas šajā projektā. 

Rugāju novada dome nolēma:
1. ATBALSTĪT Rugāju novada pašvaldības projekta pieteikuma „Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagastā un Lazdukalna pagastā” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta organizēta-
jā atklātā projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai 
pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
2. NODROŠINĀT projekta īstenošanai līdzfinansējumu 57642,47 EUR ap-
mērā. 
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansē-
juma izmaksu segšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var iepazīties Rugāju novada 
pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2018

Par   izlietotajiem   līdzekļiem   laika  posmā  no  2018.gada  1.oktobra  līdz 
31.oktobrim:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – EUR 
169,68
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām un 
maznodrošinātajām personām un ģimenēm) – EUR 1317,00
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 779,00
Pabalsts briļļu iegādei bērniem – EUR 25,00
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 587,67
Bēru pabalsti – EUR 150,00
Dzimšanas pabalsts – EUR 580,00
Pārējie pabalsti – EUR 1900,36, tajā skaitā:
        pabalsts veicot sabiedrisku derīgo darbu - EUR 39,23; 
        pabalsts jubilāriem – EUR 90,00;
        ēdināšanai – EUR 1223,13; 
        mācību piederumiem - EUR 548,00;
    
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2018.gadam – 
EUR 70685,00
Izlietotie līdzekļi oktobrī – EUR 5508,71
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – EUR 48492,09

Trūcīgas ģimenes statuss – 10 ģimenēm;  trūcīgas personas statuss – 21 
personai;
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 8 ģimenēm; maznodrošinātas personas 
statuss - 9 personām
Ārstēšanās pabalsts – 25 personām;
Bērna piedzimšanas pabalsts – 4 personām;
Apbedīšanas pabalsts – 2 personām;
Piešķirts dzīvokļa pabalsts– 10 personām;
Piešķirts pabalsts mājokļa remontam – 15 personām;
Piešķirts pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai – 2 personām;
Piešķirts pabalsts mācību līdzekļu iegādei – 25 personām;
Piešķirts pabalsts briļļu iegādei bērnam – 3 personām;
Piešķirts pabalsts tuberkulozes slimniekam – 1 personai;
Piešķirts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji“ – 4 personām;

Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja 
Santa Everte

Informācija sociālajos 
jautājumos

Rugāju novada Sociālajā dienestā 
pieejams psihologs 

Sociālais   dienests  informē,  ka  no  2018. gada 8.oktobra  Rugāju  novada 
Sociālajā dienestā ir pieejams psihologs SANDRA ĶIKuSTe. 

Sociālā   dienesta   klientiem  ar  sociālā  darbinieka  nosūtījumu  psihologa 
konsultācijas ir bez maksas. Sīkāka informācija zvanot 27820992 Sociālā 
dienesta vadītājai Santai evertei.
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Par Pokratas kapu sakopšanu un 
uzturēšanu 

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža 

Šī    gada   novembra   mēneša   sākumā  Rugāju novada pašvaldība 
turpināja darbus    pie    Pokratas    kapu  sakopšanas. “Izdarīts  ir daudz, 
taču kapu piederīgajiem būtu beidzot jāsarosās un jāsaprot, ka darbs pie 
kapu sakopšanas ir jāturpina arī pavasarī, vasarā nepieciešams teritoriju   
pļaut,”   uzsvēra   Rugāju   novada  Saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis 
Morozs.

Sakopta kapsētas kapličas teritorija, kas ir arī kultūras piemineklis.

         Ap kapsētu tika noņemts apaugums, lai tehnika varētu tikt klāt un no-
līdzināt apkārtni, tika aprakti esošie atkritumi, kuri atradās daudzviet kapsētas 
teritorijā, izraktas bedres priekš atkritumiem, kā arī izvietoti atsevišķi atkritumu 
maisi, kuros mest stiklu, plastmasu, nozāģēti 15 bīstamie koki, kuri nākotnē 
draudēja uzkrist virsū kapu kopām, sakopta kapsētas kapličas teritorija, kas ir 
arī kultūras piemineklis. Tāpat informējam, ka pašvaldība uzstādīs informatīvus 
uzrakstus, lai būtu ērti saprast, kur kas atrodas.  

       “Nevajadzētu paļauties tikai uz to, ka kapu 
teritoriju kops pagaidu sabiedriskie algotie 

darbinieki, jo to skaits arī samazinās. Aicinu 
pašus kapu piederīgos būt atbildīgiem un kopā 

risināt kapsētas kopšanas problēmas.  
Protams, pašvaldība varēs palīdzēt, 
bet ne vienpersoniski paveikt visus 

sakopšanas darbus,” aicina J. Morozs. 

Ap kapsētu tika noņemts apaugums, kā arī nozāģēti aptuveni 15 bīstamie 
koki, kuri nākotnē draudēja uzkrist virsū kapu kopām. 
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Ikmēneša izpilddirektoru 
sanāksme Viļakas novadā

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa 

Šī gada 2.novembrī izpilddirektori un speciālisti  tikās Latvijas pašvaldī-
bu izpilddirektoru asociācijas  (LPIA) kārtējā ikmēneša sanāksmē, kura  
šoreiz notika kaimiņnovadā, Viļakas novada kultūras centrā “Rekova”.
          Kā ierasts, pašvaldība, kura uzņem sanāksmes dalībniekus, sniedz ieskatu 
par  savu  pašvaldību,  par iestādēm, budžeta apjomu, realizētajiem projektiem.
       Ieskatu aktuālos jautājumos sniedza valsts iestāžu darbinieki, informējot 
par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās,  publisko iepirku-
mu aktualitātēm un zaļo iepirkumu organizēšanu.  Joprojām daudz neskaidru      
jautājumu    un    diskusiju  izraisīja datu aizsardzības regulas piemērošana. Kā 
rīkoties konkrētā situācijā, atbildes sniedza  Datu valsts inspekcijas speciālistes. 
        Dienas otrajā pusē sanāksmes dalībniekiem bija iespēja pabūt zemnieku 
saimniecībā “Kotiņi”, apskatīt saimniecību, uzdot sev interesējošus jautājumus, 
iegādāties  un nogaršot pusdienas no izaudzētās produkcijas.  
          Novada   apskatē,    sanāksmes   dalībnieki  devās  uz Viļaku, kur vakara 
gaismā apskatīja Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu, ieklausījās priestera 
Guntara    Skuteļa   interesantajā   stāstījumā  par  baznīcas vēsturi, ērģelnieces 
Initas Raginskas spēlētajās ērģeļu  un Raivitas dziedātajās skaņās. Kultūras un 
radošo industriju centrā apskatīja starptautisko izstādi “Tik tālu, bet tomēr tik 
tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture”. Novada apskate 
noslēdza    Rekovas    dzirnavās,   kur   bija  iespējams iepazīties ar mājražotāju 
realizētajiem projektiem un uzzināt turpmākos plānus mājražošanas attīstīšanai 
Šķilbēnu pagastā. 
       Viens no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas  mērķiem  ir 
apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai attīstītu starp-
pašvaldību  kontaktus,  sekmētu   vispārējo sadarbību,  pieredzes   apmaiņu  un 
pašvaldību attīstību. 2018.gadā izpilddirektorus uzņēma un ieskatu savas 
pašvaldības darbībā sniedza Līgatnes, Kokneses, Grobiņas, Daugavpils , Mazsa-
lacas, Ikšķiles, Aknīstes un Rojas novadu pašvaldības, decembrī  noslēdzošā 
sanāksme - Krimuldas novadā.

Rugāju novada lopkopji un 
lopkopības uzņēmumi aicināti 
piedalīties apmācībās un 
ārzemju pieredzes apmaiņas 
braucienā bez dalības maksas
2019.gadā   LOSP   (Lauksaimnieku    organizāciju    sadarbības   padome) 
realizēs projektu “Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības no-
zarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivi-
tāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa 
veidošana un komunikācija)”

Mācību kursa programmā:
1.dienas tēma: Kooperācijas koncepcija
2.dienas tēma: Kooperatīva izveidošana
3.dienas tēma: Efektīva kooperatīva pārvaldība
4. – 6.diena: Pieredzes apmaiņas brauciens uz ārzemēm
vairāk lasiet šeit: https://www.registration.lv/macibu_kurss_kooperacija

PIeTeIKŠANĀS LĪDz 31.DeceMBRIM, TAču VIeTu SKAITS 
GRuPĀ IR IeROBežOTS!

Ir iespēja pieteikties dalībai 3 mācību grupās, katra savā reģionā. Dalība ap-
mācībās un braucienā ir bez maksas. (apmācības tiek finansētas no Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses 
un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju 
apguves pasākumi”), taču katrs mācību dalībnieks paraksta apliecinājumu par 
to, ka dalībnieks apmeklēs visas mācību dienas, pretējā gadījumā apņemoties 
segt visas ar mācību organizēšanu saistītās izmaksas.
Katra grupai paredzētas apmācību dienas pie lektoriem Latvijā (Rēzeknē, 
Valmierā vai Bauskā) + pieredzes brauciens uz ārvalstīm- katrai grupai 
citā valstī ( Somija, Vācija, Īrija), tādēļ svarīgi pieteikties uz to grupu, kurš 
pieredzes brauciens interesē.
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Par maksas par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
apmēru

Atgādinām, ka 2017. gada 24. aprīlī starp Rugāju novada 
pašvaldību un SIA “zAAO” tika noslēgts līgums par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novada administratīvajā 
teritorijā (ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties Rugāju novada 
pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv). 
      Savukārt 2018. gada 2. novembrī SIA “ZAAO” informē, ka Sa-
biedrisko   pakalpojumu  regulēšanas  komisija  2018.gada 5.aprīlī ir 
apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves at-
kritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes”. Saskaņā ar pieņemto lē-
mumu tarifa apmērs no 2019.gada 1.janvāra ir EUR 59,52 par tonnu.
   Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā 
noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 
31.decembrim Rugāju novada pašvaldībā būs EUR 18.69 (neieskaitot 
PVN), ko veido: 
- pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras ob-
jektu uzturēšanu EUR 10.95 apmērā;
- norādītais   tarifs   par   sadzīves  atkritumu apglabāšanu “Daibē” 
attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu EUR 7.74 apmērā.

Informācija: SIA “ZAAO”, Rugāju novada domes 
administrācija

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
aicina ikdienā neaizmirst par 
ugunsdrošību!

Nav nepieciešami plaši ugunsgrēki, lai cilvēks zaudētu dzīvību 
– pēdējo sešu dienu laikā nelielās, bet traģiskās ugunsnelaimēs 
dzīvību zaudējuši astoņi cilvēki! Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta (VuGD) pieredze liecina, ka daļu no traģis-
kajām  ugunsnelaimēm  varēja iepriekš novērst, ja vien tiktu sav-
laicīgi ievērotas ugunsdrošības prasības.
          VUGD apkopotā statistika liecina, ka šogad kopumā ugunsgrēkos 
dzīvību zaudējuši 59 cilvēki, bet no oktobra sākuma ugunsgrēkos 
gāja bojā 11 cilvēki. Vairumā gadījumu ugunsnelaimes saistāms tieši 
ar cilvēku neapdomību, piemēram, neuzmanīgu smēķēšanu telpās, 
neuzmanīgu sveču dedzināšanu, bojātu apkures ierīču lietošanu vai 
degtspējīgus priekšmetu novietošanas pie krāsns.
       Lai   pasargātu  savu  dzīvību  un  īpašumu nav nepieciešami lieli 
finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība un zināšanas, ikdienā ievēro-
jot ugunsdrošības prasības. Tāpēc VUGD aicina parūpēties par sevi 
un saviem līdzcilvēkiem, ievērojot šādus drošības padomus:

- iztīriet dūmvadus un pārbaudiet apkures ierīču stāvokli;
- pie apkures ierīcēm nenovietojiet viegli degtspējīgus priekšmetus  
  un atcerieties aiztaisīt ciet krāsns durtiņas;
- gatavojot ēdienu, neatstājiet to bez uzraudzības;
- nelietojiet bojātas elektroierīces;
- nesmēķējiet telpās un īpaši gultās, jo tas ir bīstami un apdraud ne 
  tikai jūsu, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvību;
- uzstādiet mājoklī dūmu detektoru, kas laikus brīdinātu par izcēlušos 
  ugunsgrēku.

VuGD atgādina – ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits 
apdraudējums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, 

nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numuru 112!

Informācija: VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

Mērķis sasniegts: par 172 vietām un 
mirkļiem skaistāka Latvija!

Autobusa pieturvieta kā Hobitu namiņš, koka velosipēdu parks, zaļie dzelzceļi, 
ratiņu   pastaigu   trase  jaunajām māmiņām, ēku izdaiļošana ar mākslas grafiti, diž-
koku alejas un jauni meži, krāšņi mākslas soliņi un 100 rožu dārzs – tie ir tikai daži 
no 172 vides labiekārtošanas, izdaiļošanas un vides izglītības darbiem, ko paveikuši 
Latvijas cilvēki un kas pieteikti Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā „100 
darbi Latvijai”.
          Vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 2016. gada vasarā uzsāka pašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO” ar mērķi apvienot iedzīvotāju zināšanas, čaklās 
darba rokas un resursus, lai līdz Latvijas nozīmīgajai jubilejai – 2018. gada 18. novem-
brim – kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, 
izdaiļošanā un arī vides izglītībā. Mērķis ir sasniegts! Draugu un kaimiņu grupas, uzņē-
mumi, izglītības iestādes, individuālas personas, biedrības un pašvaldību domes no 42 
dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām – Aizkraukles, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, 
Baltinavas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes, Grobiņas, Jaunpiebalgas, Kocēnu, 
Krāslavas, Krimuldas, Kuldīgas, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Ozolnieku, 
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rojas, Rucavas, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salas, Sal-
dus, Saulkrastu, Smiltenes, Strenču, Valkas, Viļakas novadiem, kā arī Daugavpils, Jelga-
vas, Liepājas, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētām - kopīgiem spēkiem paveikuši 172 
dažādus vides darbus.

“Visi paveiktie darbi ir padarījuši skaistāku dzīves telpu, sniedz 
labumu plašākai sabiedrībai un valstij kopumā. “100 darbos 
Latvijai” paveiktais apliecina, ka Latvijas ļaudis kļūst arvien 

atvērtāki, ka protam ne tikai prasīt un ņemt, bet arī dot. Paldies 
ikvienam, kurš pielika savu roku,  radot paliekošas vērtības kā 
tagadnei, tā nākotnei. Sveicu visus valsts 100. jubilejā un aicinu 
ikvienu aplūkot pašu sarūpēto dāvanu, ieskatoties mājas lapā 

www.100darbilatvijai.lv” - „zAAO”  valdes 
priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Projekts “100 darbi Latvijai” noslēgsies nākamā gada sākumā, kad visi darbu darītāji tiks 
sumināti novadu pasākumos, kur kopā izvērtēsim paveikto un domāsim par nākotni.

Informācija: Līga Ivanova

Veic ierakstu Dzimtas grāmatā
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

2017. gadā, kad Rugāju novada muzejā bija iespēja apskatīt Irēnas Paideres dzim-
tas izstādi “Dzimtas rakstu raksti”, ikviens varēja pārliecināties par to, ka dzimtas 
izpētē ir ieguldīts liels un nozīmīgs darbs. 
        2016. gada augustā tika izvērtēts un akceptēts arī dzimtas ģerbonis Valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa izveidotajā Valsts heraldikas komisijā. Kultūras ministre deva 
noslēdzošo apstiprinājumu, informācija par ģerboņa reģistrāciju tika publicēta laikrakstos 
“Latvijas Vēstnesis”, “Jurista Vārds” un ieguva “De facto” un “De iure” statusu.
        Īpašs  darbs ieguldīts arī Dzimtas grāmatas izveidē, kura nes liecības par dzim-
tas cilvēku dzīves ceļiem, piedzīvoto un pārdzīvoto un saglabā dzimtai svarīgu cilvēku 
pārdomas. Grāmatā savus vēlējumus jau ierakstījuši dzimtai svarīgi cilvēki un šī gada 
7. novembrī savu vēstījumu grāmatā ierakstīja arī Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine.

Foto: Agrita Luža
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Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai 
veltītie pasākumi Rugāju novadā
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

“Daudziem planētas iedzīvotājiem brīva, mierpilna dzīve šķiet tāls, neaizsniedzams sapnis. Ikdienas gaitās steig-
damies, mēs bieži vien neapzināmies, cik skaistā, drošā valstī mēs dzīvojam. Mums ir  tik pasakaina daba, mūsu 
zemīte, kur skatienam  paveras baltās bērzu birzis un zaļie meži, debesīs atspulgojas ezeru acis, Jāņu zāles ejam 
lasīt margrietiņu pļavās, lūkojamies pasakainos saulrietos jūras krastā, iebrienam rasainos rītos pļavās un klātos 
miglas vālos.  Mūsu spēka avots ir rupjmaizes rieciens, mūsu garīgā vērtība ir mūsu kultūra un tradīcijas. Lat-
vija ir mūsu patvērums  un  mājas.  Šī milzīgā  bagātība pieder mums - mūsu Latvijai piederīgajiem. Lai mums 
katram ik dienu pietiek spēka, pacietības, drosmes un apņēmības būt lepniem par to, ka esam piederīgi Latvijai,  
Latgalei   un    Rugāju   novadam!”,   tā  savā uzrunā svētku koncertā teica Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine. 
           Un patiesi - visa gada garumā, gatavojoties nozīmīgajam notikumam, arī Rugāju novada iedzīvotāji aktīvi dar-
bojās, lai sajustu svētku gaisotni dzimtajā vietā un 18. novembrī izjustu lepnumu un īstu piederības sajūtu Latvijai, 
Latgalei un Rugāju novadam. Sagaidot 11. novembri, ikviens interesents tika aicināts uz Erudīcijas spēli “Es mīlu Tevi, 
Latvija!”, kura norisinājās Rugāju tautas namā. Spēlē piedalījās sešas komandas un, atbildot uz sagatavotajiem jautā-
jumiem, pierādīja savas zināšanas gan par Latvijas, gan Rugāju novada vēsturi, kultūru un citiem tematiem. Taču pēc 
spēles, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus un novērtējot to brīvību, kura mums ir dota šodien, apzinoties, ka savulaik 
par to dārgu cenu samaksāja mūsu senči, Lāčplēša dienā norisinājās tradicionālais lāpu gājiens, kurā, izgaismojot Kur-
menes ielu, piedalījās dažādu vecuma iedzīvotāji.
          Savukārt   16.   novembrī Rugāju tautas namā norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai 
veltītajais pasākums “Par Latviju sirds mana dzied”. Apmeklētājiem bija iespēja ieklausīties vēstures stāstījumā par 
Latviju un Rugāju novadu no to   dibināšanas  brīža  līdz  pat  šai dienai.  Ar skaistām un skanīgām dziesmām, un gracio-
ziem deju soļiem iepriecināja Rugāju novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Godinot  novada  darbīgos ļaudis, 

tika pasniegti Rugāju novada Goda, Atzinības un Pateicības raksti, kā arī paziņoti konkursa ”Rugāju novada sakoptākā sēta - 2018” rezultāti.

Erudīcijas spēle “Es mīlu Tevi, Latvija!” Spēles rezultāti 

turpinājums 8.lpp.

Spēles dalībniekiem uz ekrāna tika demonstrē-
tas   10   tēmas,   katra   sastādot  5  jautājumus. 
Katrai komanda bija iespēja izvēlēties 1 tēmu 
uz kuras jautājumiem atbildēs visas komandas. 
Pavisam kopā bija jāatbild uz 50 jautājumiem, 
katram     tematam     atvēlot    1     minūti.   Lai 
noskaidrotu spēles uzvarētājus, tika pieacināta 
žūrija - Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine un Rugāju novada muzeja 
vadītāja Velga Vīcupa -, kuras vērtēja koman-
du atbildes. Pasākumu papildināja patriotiskas 
dziesmas Rugāju jauktā kora izpildījumā. 

1. vieta - Rugāju novada vidusskolas 
                komanda
2. vieta - Rugāju jauktā kora komanda
3. vieta - Rugāju novada Eglaines 
                pamatskolas komanda
4. vieta - Rugāju novada domes komanda
5. vieta - Jaunsardzes komanda
6. vieta - Sociālā aprūpes centra “Rugāji” 
                komanda 
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Foto: Jānis Rakstiņš

Foto: Jānis Rakstiņš

Foto: A
grita Luža
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ATzINĪBAS RAKSTS Astrīdai circenei   par 
kvalitatīvu   un     atbildīgu   pedagoģisko  darbu, 
ilgstošu un izcilu  veikumu tautas deju  tradīcijas 
stiprināšanā       un       Rugāju      novada      tēla 
popularizēšanā.

ATzINĪBAS RAKSTS Aijai Plušai par aktīvu un 
mērķtiecīgu darbu speciālajā izglītībā un ieguldī-
jumu    skolas    prestiža    celšanā  un    tās   vārda 
popularizēšanā.

ATzINĪBAS RAKSTS Birutai Mūrniecei par 
godprātīgi   un   ilgstoši  veiktu  darbu  aprūpes  un 
veselības jomā. 

ATzINĪBAS RAKSTS Intai Sležai par ilggadēju 
un radošu mākslinieciskās pašdarbības kolektīva 
vadītājas     darbu    un     Rugāju      novada    tēla 
popularizēšanu.

ATzINĪBAS RAKSTS Velgai Smoļakai par 
kvalitatīvu un atbildīgu pedagoģisko darbu, ilg-
stošu un izcilu veikumu jaunās paaudzes muzikāla-
jā attīstībā un Rugāju novada tēla popularizēšanā.

ATzINĪBAS RAKSTS Raisai Kondratjevai 
par godprātīgi un ilgstoši veiktu darbu ēdināšanas 
jomā.

ATzINĪBAS   RAKSTS    Martai   Gailumai   
par ilggadēju, profesionālu darbu un aktīvu 
iesaistīšanos kultūrvēsturiskā      mantojuma       
saglabāšanā     un popularizēšanā.

Saņem Rugāju novada domes apbalvojumus

GODA RAKSTS Valentīnai circenei par
ieguldījumu Rugāju pagasta attīstībā un 
aktīvu kultūras dzīves popularizēšanu.

ATzINĪBAS RAKSTS Rasmai zušai par ilg-
stošu un priekšzīmīgu pedagoģisko darbu, izcilu 
veikumu latgaliskās un etnogrāfiskās identitātes  
stiprināšanā un Rugāju novada tēla popularizēšanu.

Foto: Agrita Luža
turpinājums 9.lpp.
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ATzINĪBAS RAKSTS Ārijai Dokānei par god-
prātīgi un ilgstoši veiktu darbu veselības aprūpē.

Konkurss “Rugāju novada sakoptākā sēta 2018” 

Latvija, Dzimtene mana, Tevi skauj birztalu elpa un Daugavas kraujas, zils 
ezeru mirdzums. Rudeņos tērpies Tu zelta un purpura rotā. Tavos dārzos 
līgst sulīgu augļu liekti ābeļu zari. ziemās debesu dota ir sarmota sidra-
ba sagša, zem tās gaidošs un mierīgs snauž pavasars. Vasaras vidū gubu 
mākoņos guļ saule, dzeltenos liepu ziedos dūc bites un uz meldriem sēž 
spāres. Jāņu naktī Latvija mirdz ugunīs. Smaržu pilni ir meži un pļavas. 
Skaista ir mana Latvija!
           Sagaidot Latvijas simtgadi, Rugāju novada vidusskolas vokālie ansambļi 
„Tonis” un „Pustonis”,  kā arī solistu vokālā grupa sniedza vairākus koncertus. 
6.novembrī Latvijas simtgades koncerts izskanēja Rugāju sociālās aprūpes cen-
trā, kur dziedātājus sirsnīgi un viesmīlīgi sagaidīja Rugāju sociālā centra vadītā-
ja Sarmīte Pērkone, sociālā centra iemītnieki un darbinieki.
        13.novembrī  Rugāju novada vidusskolas vokālos ansambļu dalībnieki 
Rinards  Kalnējs, Arvita Lonska, Jānis Pērkons, Sannija Kolma, Dinija Čemme, 
Margita Trepša, Andris Anckins, Tomass Andersons, Evelīna Briede, Anda 
Cepurniece, Sabīne Iskenderova, Estere Kapteine, Gunita Kukurāne, Astra 
Smirnova, Rūta Krista Pērkone, Amanda Kočāne, Gerda Sietniece, Elizabete 
Brezinska,   Samanta   Sproģe,   Marta   Kočāne,  Kitija Apsīte, Undīne Čemme, 
Linda   Garā,   Marika   Garbacka,   Renāte   Kikuste  Nagla,  Endija Garā, Līva 
Garbacka, Meldra Pērkone devās uzstāties Lazdukalna saietu namā, sniedzot 
koncertu Eglaines pamatskolas skolēniem un skolotājiem, Beņislavas ciema 
iedzīvotājiem un ciemiņiem. Skaņu un gaismu koncertos nodrošināja Armands 
Smirnovs un Dmitrijs  Daņilovs.
      16. novembrī Rugāju novada vidusskolā Latvijas simtgades koncertā 
izskanēja  daudzas latviešu tautasdziesmas solistu, vokālo ansambļu „Tonis” un 
„Pustonis” sniegumā.  
         Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas bērni kopā ar skolotāju Sanitu 
Anckinu   izspēlēja   latviešu   tautasdziesmas.  Rugāju novada vidusskolā raitā 
dejas solī tika izdejotas latviešu tautas dejas skolotājas Astrīdas Circenes vadībā.
             Valsts svētku koncerta noslēgumā kopīgā tautasdziesmā vienojās Rugāju 
novada vidusskolas skolēni un skolotāji. Latvija, daudz laimes dzimšanas dienā!

Ar mērķi popularizēt laukus kā dzīves-
vietu labi sakārtotā vidē un rosināt 
nekustamo īpašumu īpašniekus sakopt 
piederošos objektus un sapost tos sagai-
dot Latvijas valsts simtgadi, Rugāju 
novada pašvaldība šovasar izsludināja 
konkursu “Rugāju novada sakoptākā 
sēta 2018”. Konkursam tika pieteik-
ti seši objekti. Sakoptākās sētas titulu 
ieguva mājas “cirtums”, Lazdukalna 
pagastā, kurās saimnieko Inese Dūre. 
Balvas saņēma arī lauku sēta “Baķi”, 
kā arī biedrība “Silenieku skola”.  Taču 
par sakoptāko daudzdzīvokļu māju 
2018. gadā tika atzīta māja Bērzu ielā 
1, Benislavā. Pateicības un veicināšanas 
balvas saņēma arī daudzdzīvokļu māja 
Skolas ielā 6, Rugājos un Liepu ielā 4, 
Skujetniekos. 

Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja Velga Smoļaka

Izbraukuma koncerti, sagaidot 
Latvijas simtgadi

Inese Dūre saņēma arī plāksni ar uzrakstu “Sakoptākā sēta 
2018”

Foto: Agrita Luža
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Ekskursija uz Valmieru 

Rugāju novada vidusskolas 9. klases audzinātāja Inga Šubeniece,
10. klases audzinātāja Lolita Krēbse

Rugāju novada vidusskola uzsāk 
dalību Erasmus+ projektā 
“Skolas dārzi Eiropā”
Projekta vadītāja Iveta Arelkeviča

No 12. līdz 16. novembrim Rugāju novada vidusskolas skolotājas Iveta 
Arelkeviča un Liene Pipure apmeklēja Valverdas skolu Spānijā, lai tiktos ar 
eiropas Savienības erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu 
apmaiņas partnerību projekta Nr. 2018-1-eS01-KA229-050571_5 „School gar-
dens around europe” partneriem un plānotu projekta aktivitātes.
         Projektā    laika    posmā    no   2018.   gada 1. septembra līdz 2020.gada notiks 
Latvijas, Spānijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas skolu sadarbība, lai:
-veicinātu izpratni par bioloģisko daudzveidību citās Eiropas valstīs;
-uzlabotu skolēnu akadēmiskos rezultātus dabaszinātņu jomās; 
-izmantotu skolu dārzus, lai tos varētu iekļaut mācību programmā starpdisciplinārā 
veidā, sasaistot jēdzienus fiziskajos, ķīmiskajos un bioloģiskajos procesos;
-veicinātu skolēnus sekmēt pārmaiņas ilgtspējībā: 3R noteikumu ievērošanu
  ikdienas dzīvē (samazināšana, atkārtota izmantošana un otrreizēja pārstrāde); 
-sekmētu atbildīgu ūdens un enerģijas resursu patēriņu;

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Nāc studēt”.

-veicinātu radošumu, attīstot dažādas projekta aktivitātes u.c.
       Projekta vizītē tika prezentēta Rugāju novada vidusskolas pieredze 
šajā jomā. Partneru skolas ar Eko skolu tīkla principiem un savām aktivi-
tātēm plašāk iepazīstināsim septembrī, kad Rugājos viesosies projekta dalīb-
nieki. Rugāju novada vidusskolai apstiprinātā finansējuma kopējās summa 
ir 16510,00 Eur

Dzeja, mūzika un teātris

Par godu Latvijas 100 – gadei, svētku nedēļā, 14. novembrī  Rugāju novada 
muzejā norisinājās savdabīgs pasākums: skanēja dziesma, dzeja un ievijās 
teātris.  Iveta  uršuļska  bija  aicinājusi Rugāju novada jaukto kori uz kopkrā-
juma „Latvijas oļi” atvēršanu, kura iznāca tieši valsts svētku priekšvakarā. 
         Tajā 24 autori ir ievietojuši savus veltījumus Latvijai. Tas ir mīlestības un cieņas 
apliecinājums savai dzimtenei un tās tautai. Projekta idejas autors ir Jānis Lūciņš, to 
realizēja   Agnese   Piļāne.   No   Ivetas   Uršuļskas   jaunākās  daiļrades kopkrājumā 
publicēti dzejoļi „Pie jūras Dubultos”, „Latgalei”, „Te mana dvēsele un sirds” un 
veltījums   Benislavas   etnogrāfiskajam   ansamblim  „Dziesma mūs vieno”. Kopkrā-
juma iznākšanai veltītajā pasākumā Iveta Uršuļska lasīja savu dzeju, spēlēja uz akor-
deona un dziedāja pašsacerētās un komponētās dziesmas, to kuplināja un skaisti 
papildināja Rugāju novada jauktais koris ar plašo dziedājumu, kā arī kora sastāvā 
esošā    Dana   Lība    Tihomirova   ar  ģitārspēli un dzidro solo. Kā pasākuma pārstei-
gumu Iveta bija aicinājusi kora sastāvā esošo Irēnu Romāni, kura nolasīja savu dzeju 
no dzejas kopkrājuma „Latgales sirdspuksti” un pārsteidza klātesošos ar dzirkstošo 
aktierspēli.
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Foto: Velga Vīcupa

30. oktobra vēsais rīts un alkas pēc izaugsmes un attīstības mudināja devītās 
un desmitās klases skolēnus un viņu audzinātājas veikli kāpt autobusā un 
mērot   apmēram  simt  trīsdesmit kilometrus uz aizraujošiem karjeras objek-
tiem Val- mieras virzienā. „Būs interesanti un neaizmirstiet daudz foto-
grafēt!” pirms tam mums teica karjeras konsultante Agita Kukurāne, un mēs 
viņai klausījām uz vārda. un viņai izrādījās taisnība – tiešām bija interesanti!
        Jau   pirms  ierašanās  vienā  no  studentu  auditorijām  Vidzemes Augstskolā, 
interaktīvajā ekrānā pamanījām savas skolas nosaukumu, tātad par mūsu vizīti 
izglītības iestādē šodien zināja visi, kas vien tajā ielūkojās. Tāpēc sajutāmies ļoti 
gaidīti. Pēc vispusīgās   studiju   programmu   iepazīšanas  mēs  tikām  aicinā-
ti  ierasties virtuālās realitātes laboratorijā, kur varējām aplūkot mūsdienīgākās 
tehnoloģijas un izmēģināt kordiriģenta profesiju virtuālajā kustību spēlē, skanot 
dziesmai „Gaismas pils”. Laboratorijas vadītājs atzina, ka tik daudz punktu, cik 
pirmajā reizē ieguva devītās klases skolēns Edmunds Zelčs, nav ieguvis pat viņš. 
Tepat mēs apskatījām arī programmētāja profesijas aizkulises. Priecēja fakts, ka 
arī ViA ir „zaļa” augstskola, kas iesaistās Ekoaktivitātēs, un dabīgais koka klucīšu 
segums skolas foajē tika iemēģināts nekavējoties. Pa stikloto sienu varēja novērot 
saspringtās    studentu      sejas   praktiskajā   darbā   lekcijā,    kā    arī  pasniedzēja  
darbu. Studente Elīna mūs aicināja nelielā pastaigā pa pilsētu, lai pa studējošo 
takām virzītos  uz  galvenās ViA ēkas   pusi.   Tur   mēs   iepazinām   bibliotekāra  
profesiju un apskatījām moderno bibliotēku, lūkojām apgūt kopkataloga izman-
tošanas iemaņas.
     Skats pa logu uz rudenīgo aleju gar Gauju un tiltu iedvesmoja ņemt grāmatu 
rokās un baudīt mirkli brīnišķīgas literatūras sabiedrībā, tomēr mums bija jādodas 
tālāk, jo pulkstenis nepielūdzami norādīja, ka mūs jau gaida Trikātas šokolādes 
uzņēmums „R Chocolate”. Jau iepriekš bijām lasījuši, ka šokolādes ēšana veicina 
laimes hormonu izdalīšanos, bet šķiet, ka šoreiz mums pietika tikai ar smaržu šajā 
šokolādes ražotnē! Tā bija tikpat patīkama, cik degustācijai piedāvātie šokolādes 
veidi. Tos baudot, vērojām, kā no Spānijas šokolādes masas top akurātas šokolādes 
tāfelītes. Secinājām, ka šokolādes atdzesēšanas process ir ļoti līdzīgs tam, ko dara 
apmetējs, jo arī te darbs tika paveikts ar špakteļlāpstiņu un līdzīgām kustībām. 
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Vēlāk katrs iejutāmies šokolādes meistara lomā un radījām košas, radošas un 
ļoti dažādas šokolādes, kuras varējām paņemt uz mājām kā suvenīru. Redzē-
jām arī to, cik ātri, precīzi un nekļūdoties jādarbojas uzņēmuma pārdevējai. 
Redzētais profesiju skaits mums drīz vien nojuka, jo aplūkojām patiešām 
daudz, un mērķis tika sasniegts. Iepazinām, izzinājām profesiju daudzveidī-
bu un gan klusībā, gan skaļi mājupceļā pārdomājām – kas es būšu pēc pāris 
gadiem? elvis (9. kl.): „Man Vidzemes Augstskolā patika tehnoloģiju klase, 
varēju apskatīt mūsdienu izgudrojumus. Trikātas šokolādes ražotnē patika, 
ka varu pats gatavot šokolādi un redzēt visu veidošanas procesu.” edmunds 
(9.kl.): „Man iepatikās ViA gaišās telpas, jaudīgie datori un bibliotēka, bet 
Trikāta bija ideāla un garšīga vieta, kur iemācīties pašam būt pavāram un liet 
šokolādi.” 10. klases skolēni: „Aizraujošas likās virtuālās realitātes spēles 
un iespēja pavērot, kā notiek lekcijas, no bibliotēkas pavērās lielisks skats uz 
pilsētu. Šokolādes   ražotnē   dzirdējām   interesantu  stāstījumu,  lietderīgu 
informāciju, ko var izmantot ikdienā.  Varēja pagatavot šokolādi, ko aizvest 
kā dāvanu mājiniekiem.” Sakām paldies karjeras konsultantei Agitai Kuku-
rānei, Rugāju novada domei un projekta īstenotājiem par šo lielisko iespēju!

Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa



11“KURMENĪTE” 2018. gada novembris www.rugaji.lv

Vladimirs Ladusāns - Rugāju 
novada ģerboņa autors

Vladimiram Ladusānam šogad apritētu 80 gadi. Neatlaidīgs un mērķtiecīgs cilvēks, 
kurš savu darbu darīja precīzi un pedantiski. No šī gada 11. novembra Rugāju novada 
muzejā ir skatāma arī izstāde “Vladimirs   Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors”.     
Vladimirs   Ladusāns  dzimis  Krievijā 1938. gadā, Brjanskas  apgabalā  Pētera Ladu-
sāna  un Jevgēnijas (dz. Grundāne) ģimenē. Tēvs bijis represēts, izsūtīts uz Krieviju, 
tāpēc vecāki nav laulājušies, lai pasargātu bērnus. Vladimirs -  ģimenē jaunākais dēls, 
vecākais brālis - Viļins un māsa Lilija. Pētera Ladusāna tēvs Francis dzīvojis pie Rugā-
jiem. Ap  1950. gadu, kad viņu atbrīvoja no apcietinājuma, ieradās Rugājos.  Pēteris 
Ladusāns   bija    strādīgs   un   prasmīgs, - pats  uzcēla māju Kurmenes ielā 43 blakus 
Ielaidņu ģimenei, ar kuriem sadraudzējās.  Ladusānu bērni sāka mācīties un pabeidza 
Rugāju Kurmenes skolu.
            Vladimirs bija labs skolēns, mācījās labi. Sevišķi viņam patika zīmēt. Savus zīmēju-
mus viņš aiznesis uz Vārnienes tiltu, kas bija aiz mājām, un saspraudis gar malu izstādē. Šo 
viņa talanta izpausmi un interesi atbalstīja un virzīja viņa tante – tēva māsa – skolotāja Vera 
Ladusāne.   Kad   tēvam   Pēterim   Ladusānam   Mežciemā, Stopiņu pagastā piedāvāja darbu 
zvēru fermā par galdnieku, ģimene pārcēlās tur dzīvot. Tēvs, strādādams par galdnieku, 
uzcēla ģimenes māju, kurā vēlāk palika dzīvot Vladimirs. 
 Pēc Kurmenes skolas beigšanas tēvs vēlējās, lai Vladimirs mācās kaut ko praktisku, 
dzīvei derīgu. Tomēr viņš iestājās J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā mākslas peda-
goģijas novirzienā, to pabeidza 1957. gadā. Brālis Viļins aizgāja strādāt vagonrūpnīcā par 
virpotāju. Vladimirs pēc “rozentāļiem” sāka strādāt kinoteātrī „Rīga”, kur gatavoja reklā-
mas plakātus, kā arī pie tirdzniecības palātas – preču zīmes. No 1968. gada sāka piedalīties 
izstādēs. Iestājās un 1972. gadā absolvēja Poligrāfijas institūta Grafikas nodaļu Maskavā, 
Krievijā. No 1989. gada bija Latvijas Mākslinieku savienības biedrs un no 1994. gada – arī 
Latvijas Dizaineru savienības biedrs. 
 Vladimirs Ladusāns strādāja plakāta mākslā, lietišķajā grafikā, izstrādāja grafisko 
dizainu un logotipus Latvijas uzņēmumiem. Astoņdesmito gadu beigās pievērsās heraldikai. 
Sākās pārmaiņu laiki, darba piedāvājumu kļuva arvien vairāk, līdz viņa pamatdarbs bija 
ģerboņu veidošana līdz pat sava mūža nogalei 2017. gadā. Vladimirs Ladusāns ir autors ļoti 
lielai daļai Latvijas pagastu, pilsētu, novadu ģerboņiem. Protams, arī savas bērnības zemes 
– Rugāju novada - ģerboņa autors. 2001. gada 6. jūlijā tika apstiprināts Rugāju pagasta 
ģerbonis un, kad 2009. gadā izveidojās Rugāju novads - 23. novembrī – arī Rugāju novada 
ģerbonis. Vladimiru Ladusānu raksturo kā ļoti neatlaidīgu, mērķtiecīgu cilvēku. Uz izvirzīto 
mērķi gāja pacietīgi, kamēr to sasniedza. Piemēram, Mākslinieku savienībā iestājās ar trešo 
reizi. Savus darbus darināja ļoti precīzi, pedantiski. Lai radītu ģerboni, veica ļoti pamatīgu 
novada vai pagasta izpēti, izstrādāja neskaitāmas skices un sagataves, kamēr nonāca līdz 
vēlamajam galarezultātam. Par viņa veikumu lietišķajā grafikā mākslinieks Māris Dāle ir 
teicis: „Vladimira Ladusāna teicamā proporciju izjūta melnā un baltā attiecībās un sava 
domāšanas veida ”pipariņš” ļāvis viņam izvirzīties korifejos firmas zīmju radīšanā”. To pašu 
var teikt par viņa veikumu heraldikā. 
 Mākslinieka darbi atrodas Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Jaunpils 
muzejā u. c.  Tajā laikā, kad Vladimirs dzīvoja  Rugājos  un  mācījās  Kurmenes skolā, sa-
draudzējās ar kaimiņos dzīvojošo Lapiņu ģimeni, kurā auga Ēriks, Vija un Ilga. Draudzība 
turpinājās visa mūža garumā: gan tad, kad arī Lapiņu bērni dzīvoja Rīgā, gan tad, kad māsas 
pārcēlās atpakaļ uz Rugājiem. Draugs Ēriks   Lapiņš   piedalījās   arī   viņa   profesionālajā  
darbībā, - brauca  līdzi  uz   pagastiem  un   novadiem    veikt   izpēti,   lai  varētu  izgatavot  

ģerboni.  Uz Rugājiem Vladimirs 
Ladusāns       centās        atbraukt 
katru      gadu,     vismaz     divas 
reizes:  vienu  reizi  uz kapusvēt-
kiem,     kad     apbraukāja    pie-
derīgos Rangučos, Kamoļkalnā 
un Saksmalē, un otro rei-
zi,    lai     ciemotos   pie draugu   
Lapiņu   ģimenes (Tagad Kulo-
vi). Vladimirs Ladusāns izveido-
ja ģerboni arī draugu Lapiņu 
dzimtai, kuras saknes ir Rugāju 
novadā. 
 Lielāko daļu mūža 
Vladimirs Ladusāns dzīvoja tēva 
celtajā Mežciema mājā. Viņa 
ģimenē izauga divas meitas. 
Vecākā     meita     Elita     arī     ir 
māksliniece – pabeigusi Latvijas 
Mākslas akadēmiju. Par darbu 
Mores pagasta ģerboņa izstrādē 
viņam atļāva privatizēt nelielu 
zemes gabaliņu. Tur Vladimirs 
mūža nogalē bieži brauca, lai 
pabūtu pie dabas, jo ļoti mīlēja 

atrasties    mežos,    purvos.   Neskatoties  uz  to,  ka  Vladimirs bija 
mākslinieks,   viņš   bija   arī   ļoti  praktisks, - prata  daudzus  mājās 
nepieciešamos darbus. Kad tēva celto Mežciema māju nojauca un 
vietā cēla divas mājas - katrai meitai savu – celtniecības darbos 
ļoti daudz piedalījās arī pats Vladimirs. Savos uzskatos bija ļoti 
nacionāli domājošs. Vija Kulova atceras: „Vova runāja ar nelielu, 
ļoti skaistu akcentiņu. Kad mācījās Kurmenes skolā (tā bija krievu 
skola), puikas reizēm sarīkoja kautiņus starp Rugāju vidusskolas un 
Kurmenes skolas puikām. Tajos Vova nekad nepiedalījās”. 

Vladimirs Ladusāns ir autors ļoti lielai 
daļai Latvijas pagastu, pilsētu, novadu 

ģerboņiem. Protams, arī savas bērnības 
zemes – Rugāju novada - ģerboņa 

autors. 2001. gada 6. jūlijā tika 
apstiprināts Rugāju pagasta ģerbonis 
un, kad 2009. gadā izveidojās Rugāju 

novads - 23. novembrī – arī Rugāju 
novada ģerbonis.

Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa

Pa kreisi Ēriks Lapiņš, pa labi Vladimirs Ladusāns. 
Kurmenes skolas laikā Rugājos, ap 1955. gadu.
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Vladimirs Ladusāns 2009. gada vasarā
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Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

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

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

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

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.
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Rugāju novada 
vidusskola pateicas 

audzēkņu ģimenēm par 
ziedotajām dzērvenēm 

veselīgu dzērienu 
pagatavošanai 

bērniem:

Sāras   Duļevskas,    Raimonda   Brenča,   Daira   Grāmatiņa,  Samantas 
Kikustes-Naglas, Alīnas Pustes, Amēlijas Sniedzes, Denisa Zuša, Emīla 
Brenča,     Jura    Brieža,    Toma    Galkina,    Marka    Grāmatiņa,   Elvja 
Laganovska,     Mārtiņa     Lurupa,    Kārļa    Rakstiņa,    Marijas    Štāles, 
Kaspara Voita, Deivida Zuša, Sanija Jāņa Bureca, Rinarda Kalnēja, 
Matīsa Kriviša, Marka Apšenieka, Laura Brenča, Viktorijas Daukstes, 
Gunitas Duļevskas, Roberta Meļņa, Markusa Aleksandrova, Tomasa 
Andersona,    Evelīnas     Briedes,    Sannijas Kolmas,    Gata   Kononova, 
Raita Sīļa, Margitas Trepšas, Marikas Zujevas, Ralfa Aleksandrova,  
Normunda Dārznieka,  Rinalda Dobrovoļska,  Mareka Galkina,  Martas 
Kočānes,  Renāta Kononova,  Mārča Melnača,  Beātes Ančānes,  Patrīci-
jas Apšenieces,  Lauras Dārznieces,  Alekša Galkina,  Naura Kononova,  
Raita  Kontova,  Samantas Sproģes,  Daira Stivriņa,  Karīnas Trimal-
nieces,  Raivja Vīksniņa,  Līgas Brenčas,  Eduarda Dārziņa,  Gunta 
Duļevska,     Lindas    Garās,     Marikas    Garbackas,   Renātes Kikustes-
Naglas,  Mārča Lubāna,  Raula Romanovska,  Matīsa Apšenieka,  Janas 
Būdnieces,  Laumas Dreimanes,  Elvitas Rizenas,  Laurs Sīļa,  Sintijas 
Vīksniņas,       Kamillas       Andersones,     Elīzas     Boroduškas,     Līvas 
Garbackas,  Meldras Nazarovas,  Vivitas  Lietuvietes,  Agitas Nazarovas,  
Daniela     Romanovska,     Olgas   Semjonovas,   Ditas  Stivriņas,  Ešlija 
Kristiāna Strazdiņa,   Montas Apšas,  Madaras Ieviņas,  Kadrijas 
Kočānes,  Daniela Lietuvieša,  Elīzas Ločmeles,  Emīla Pluša,   Ritvara 
Dobrovoļska,  Naura  Kikusta,  Raita Kukarāna,  Karinas Semjonovas,  
Armanda Smirnova,  Dārtas Stivriņas,  Vaira Štāla,  Amandas Tāraudes,  
Agneses Ikstenas,  Kerijas Jansones,  Rūda Kikusta,  Amandas Kočānes,  
Klintas Kočānes,  Alises Romānes,  Astras Smirnovas,  Evas Spriņģes,  
Gata  Trimalnieka,  Amandas Tutiņas ģimenēm.

Dievkalpojumi  DECEMBRA mēnesī  AUGUSTOVAS 
Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

 2.12. plkst. 12.00    I Advente I mēneša svētdiena
 16.12. plkst. 12.00    
 24.12. plkst. 16.00   Ziemassvētku vakars.
       
             Dievkalpojumi DECEMBRĪ mēnesī  SKUJETNIEKU  baznīciņā
 1.12. plkst. 13.00 
 24.12. plkst. 11.00   Ziemassvētki.

Dievkalpojumi DECEMBRĪ mēnesī RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
 2.12. plkst. 14.00    I Advente I mēneša svētdiena
 16.12. plkst. 14.00  
 25.12. plkst. 12.00   Pirmie Ziemassvētki.

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem 
“Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk 

pieļautās kļūdas”
Rēzekne, 06.12.2018 plkst.13:00 – 16:00 Atbrīvošanas aleja 95 

(Rēzeknes novada domes mazā zāle)
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz 
informatīvu semināru uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt 

aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm, izmaiņām 
un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks 

sniegta informācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot uz 
Latgales Speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm. 

Dalība pasākumā bezmaksas.

LLKC Balvu konsultāciju birojs 2018.gada 
6.decembrī rīko informatīvu semināru par ķiploku 
un sīpolu audzēšanu “Kvalitatīvas ražas iegūšana 

audzējot ķiplokus un sīpolus”.

Norises laiks: no plkst. 10:00 - 15:45
Norises vieta: Brīvības iela 46a, Balvi (2.stāva zāle)

Lektors: Māris Narvils.

Tēmas:
Ķiploku audzēšana, cīņa ar nezālēm. Ķiploku šķirnes, augu seka. 

Ķiploku slimības, un to ierobežošana.
Stādīšanas un novākšanas tehnika. 

Ķiploku realizācijas un sadarbības iespējas.
Sīpolu audzēšana priekš lokiem un sīpolu audzēšana no sīksīpoliem.

Sīkāka informācija un pieteikšanās - 28629188.

KuLTŪRAS PASĀKuMI DeceMBRA 
MĒNeSĪ RuGĀJu NOVADĀ

 13.decembrī plkst.17.00 pie Rugāju bibliotēkas ēkas
 Novada egles iedegšanas pasākums “Nes gaismu katram mums!”. Būs silta
 tēja un piparkūkas.

 13. decembrī no plkst. 14.00 Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centrā
 Norisināsies Ziemassvētku radošās darbnīcas.

 14.decembrī plkst. 14.30 pie Lazdukalna saieta nama
 Egles iedegšanas pasākums.

 16.decembrī plkst. 10.00 (trešajā adventē) 
 Tradicionālais vokālo ansambļu Lūcijas dienas svinēšanas koncerts 
 “Ar gaismu sirdī tuvāk Ziemassvētkiem” notiks Augustovas svētās 
 elizabetes Romas katoļu baznīcā. 

 20.decembrī plkst. 12.00 Rugāju tautas namā
 Svētku eglītes svinībās ielūdzam Rugāju novada pirmsskolas vecuma 
 bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas grupiņas.

 24.decembrī Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
 Pirms Dievkalpojuma un tā laikā dziedās vokālais ansamblis “Sonāte”.

 25.decembrī Rugāju Romas katoļu baznīcā
 Pirms Dievkalpojuma un tā laikā dziedās Rugāju jauktais koris.

 25.decembrī plkst. 19.00 Lazdukalna saieta namā
 Aicinām apmeklēt grupas “Skonai” (no Rēzeknes) Ziemassvētku koncertu.
 Ieeja brīva.

 25.decembrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā
 Ziemassvētku balle. Spēlēs Juris Ķirsons. Ieeja brīva.

        Svinēsim svētkus kopā! Būsiet mīļi gaidīti pasākumos! 


