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Rugāju dāmu vokālais ansamblis atzīmē 30 gadu
pastāvēšanas jubileju un izdod mūzikas disku 

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

14. decembrī Rugāju tautas 
nama dāmu vokālais ansamblis 
aicināja kopā atzīmēt ansambļa 
pastāvēšanas 30 gadu jubileju. 
Ciemiņiem, šķetinot atmiņu 
kamolu, tika noskaidrots mirklis, 
kad ansamblis tika dibināts, visiem 
kopā bija iespēja atcerēties, ka 
pirmsākumos ansamblī iedegās 
pavisam nedaudz dziedātāju balsis, 

taču laika gaitā, ansambļa sastāvs 
mainījies un arī dāmu skaits tajā ir 
pieaudzis. Dāmas pa šiem gadiem 
ir iemantojušas daudz dziesmu 
draugus, kuri bija klāt arī skaistajā 
jubilejas pasākumā. 
          Kopīgos pasākumos, ansambļu 
skatēs un dažādos notikumos ir bijusi 
klāt arī Rugāju novada Kultūras 
nodaļas vadītāja Gunta Grigāne: 
“Ar ansambļa pirmo vadītāju Agitu 
Kukurāni kopā nostrādāti daudzi 
gadi. Agita ansambli vadīja divdesmit 
četrus ar pusi gadus. Viņa kā vadītāja 

bija prasīga un korekta, savām dāmām 
iemācīja daudz dziesmu, arī pati 
sakomponēja skaistus skaņdarbus, 
sarakstīja daudz skaistu dziesmu 
vārdus, arī tik ļoti zināmā dziesma 
“Gaidu Tevi Rugājos”, ir Agitas 
radīta. A. Kukurānes vadībā, ar 
ansambļa izpildītājām dziesmām, tika 
sagaidīti daudzi ciemiņi – gan valsts 
prezidents, gan senāk rīkotā konkursa 
par sakoptāko pagastu dalībnieki un 
citu pasākumu apmeklētāji. Varu teikt, 
ka ansamblis Agitai bija otrais aiz 
savas ģimenes, viņa par savām dāmām 

“dega” dienu un nakti. Taču pienāca 
brīdis, kad Agita izlēma dot ansamblim 
iespēju jauniem pavērsieniem un 
vadību nodeva jaunās, talantīgās 
un spēcīgās mākslinieces Sanitas 
Anckinas rokās. Ar Sanitu kā ansambļa 
vadītāju strādāju kopš 2013. gada 1. 
novembra, mums ir izveidojusies laba 
un veiksmīga sadarbība. Domājot 
par to, ko dāvināt skaistajā 30 gadu 
jubilejā, izlēmu katrai dāmai pasniegt 
gaismas spuldzīti, lai atgādinātu 
par to, ka, lai kādi vēji pūstu, jūs ar 
savu dziesmu spēsiet noturēties un 
spīdēt kā gaišas, košas, krāsainas un 
izteiksmīgas spuldzītes arī turpmāk. 
Tāpat esam sarūpējušas jaunas mapes, 
kurās krāt skaņdarbus, lai dziesmu pūrs 
nekad nebeidzas!”, teica G.Grigāne, 
kura ansambļa dalībniecēm un 
vadītājai pasniedza pateicības par 
dziesmotajiem gadiem Rugāju tautas 
nama vokālajā ansamblī. 
        “Šķiet latviešiem nav jāstāsta, 
ko nozīmē kopības un tuvības sajūta, 
kad tu esi kopā uz skatuves un ar kādu 
dziedi blakus. Jo dziedāšana, kad tu 
uzej uz skatuves, tev kopā dreb kājas, 
tu kopā elpo, tu kopā dziedi, tu kopā 
jūti - tā ir brīnišķīga kopā būšanas 
sajūta. Lai arī man ar jums kopā ir 
tikai seši gadi, bet sajūta ir, ka daudz, 
daudz ilgāk. Esmu ļoti lepna, ka varu 
uziet uz skatuves kopā ar jums!”, 
atzina S.Anckina. 
        Ar mīlestību uz dziesmu, ir 
ierakstīts arī Rugāju tautas nama 
dāmu vokāla ansambļa mūzikas disks 
“Spuldzītes vējā”, kurā iekļautās 
dziesmas ansamblis izpildīja arī 
pasākumā. 

Krīt sniegpārslas baltas, baltas no debesu klajumiem augstiem.
Piesnigs mirkļi, stundas un dienas, piesnigs sapņi mums balti, balti.

Ticēsim Ziemsvētku mirklim, jo Laimes māte mums katram klusi
Būs Debesīs zvaigzni aizdegusi.

/Ārija Āre/

Gaišus, ģimeniskus un mierīgus Ziemassvētkus! 
Lai veiksme pavada ik uz soļa 2020. gadā! 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine
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Rugāju novada 
domes 2019. 
gada 11. 
decembra 
ārkārtas sēdē 
pieņemtie 
lēmumi 
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2019. gada 11.decembrī notika Rugāju 
novada domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 
5 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars 
Duļevskis, Jānis Ikstens, Andris Leons, 
Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti septiņi 
lēmumi.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju 
Vissvētākāss Jaunavas Marijas Bezvainīgās 
Sirds Romas katoļu draudzes prāvesta Oļģerta 
Misjūna iesniegumu ar lūgumu pagarināt 
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-
3/149 termiņu.
Rugāju novada dome nolēma pagarināt 
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-
3/149, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0168 – 0,60 ha platībā, nomas līguma 
termiņu uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu 
gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības vai 28 euro, ja aprēķinātā nomas maksa 
ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
sadalīšanu un platības precizēšanu 

Lai racionāli apsaimniekotu zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0600, ir 
nepieciešams sadalīt zemes vienību trīs zemes 
gabalos un precizēt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0600 platību atbilstoši 
Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem 
datiem.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējums 3874 012 0600 platību no 0,70 ha 
uz 0,802 ha.
2. Sadalīt Rugāju novada pašvaldībai piekrītošu, 
zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0600, kas 
atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 3 (trīs) 
zemes gabalos atbilstoši pielikumam.
3. Atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 1 ar 
plānoto kadastra apzīmējumu 3874 012 0540 – 
0,61 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo 
īpašumu, piešķirt nosaukumu “Meža iela”. 
Piešķirt Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0540 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
4. Atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 2 ar 
plānoto kadastra apzīmējumu 3874 012 0541 
– 0,012 ha platībā pievienot nekustamajam 
īpašumam “Skolas iela” ar kadastra numuru 
3874 012 0453. Piešķirt Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0541 – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā.
5. Atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 3 ar 
plānoto kadastra apzīmējumu 3874 012 0542 – 
0,18 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo 
īpašumu, piešķirt nosaukumu “Strēle”. Piešķirt 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0542 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
 
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atbalstīt   Rugāju  domes  sagatavoto  projektu 
„Viedā sola uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā”, 
iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas 
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai atklātā 
LEADER projektu konkursa 7.kārtā, Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā ieplānot 
pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām 
izmaksām – 1052,70 EUR (viens tūkstotis 
piecdesmit divi euro 70 centi). Līdzekļus 
piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2020. 
gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas 04.940 
Pārējie ekonomisko darbību veicinoši pasākumi 
un projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē.

Par cenas apstiprināšanu

Rugāju novada dome ir pasūtījusi SIA “Latgales 
druka” izgatavot 500 vienības „Rugāju 
novada kalendārs 2020”. Kalendārs paredzēts 
dāvināšanai, prezentēšanai, kā arī Rugāju 
novada popularizēšanai, nodrošinot Rugāju 
novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju 
iegādāties 2020. gada kalendāru. Kopējās 
kalendāru izmaksas par 500 vienībām ir 924,02 
EUR (deviņi simti divdesmit četri euro un 02 
centi) ar pievienotās vērtības nodokli, līdz ar to 
viena kalendāra izgatavošanas izmaksas ir 1,85 
EUR (viens euro un 85 centi) ar PVN.
Rugāju novada dome nolēma:
Apstiprināt ,,Rugāju novada kalendārs 2020” 
viena eksemplāra pārdošanas cenu 1,85 EUR 
(viens euro un 85 centi) ar PVN.

Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
noteikumus „Grozījumi Rugāju novada domes 
2015. gada 17. decembra noteikumos „Rugāju 
novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 
apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtība’.

Par grozījumiem Rugāju novada domes 
lēmumā 

Rugāju novada dome 2018. gada 16. augustā 
pieņēma lēmumu Nr. 143 “Par Rugāju novada 
attīstības programmas 2020. – 2026. gadam 
izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu tika nolemts 
uzsākt Rugāju novada attīstības programmas 
2020. - 2026.gadam izstrādi, tika nozīmēts 
atbildīgais par novada attīstības programmas 
2020. - 2026.gadam izstrādi, kā arī tika izveidota 
Rugāju novada attīstības programmas 2020. - 
2026.gadam izstrādes vadības darba grupa. Ar 
augstāk minēto lēmumu tika apstiprināts arī  
novada attīstības programmas izstrādes darba 
uzdevums  un izpildes termiņi. Kā pēdējais 
termiņš tika noteikts 2019. gada jūlija mēnesis, 

Sandra Kapteine
Rugāju novada 
priekšsēdētāja 

Sveicināti Jūsmājās! 
      Tiekamies šogad 
pēdējo reizi. Atskatoties uz 
gada notikumiem novada 
darbības gaitā, var teikt, 
ka esam kopumā plānotos 
darbus paveikuši. Atkal var 
teikt, ka ļoti ātri aizsteidzies 
vēl viens gads.
      Izdarīto darbu sarakstā 
kā nozīmīgākos varam 
ierakstīt apgaismojuma 
un trotuāra izbūvi  Rugāju 
ciemā, apkures sistēmas 
pārbūvi Benislavā 
bibliotēkas mājai, kur telpu 
īres pakalpojumu izmanto 
arī VAS Latvijas pasts, 
ceļu un ielu infrastruktūras 
uzlabošanu Rugāju un 
Lazdukalna pagastos.
     Uzņēmējdarbības 
atbalstam novadā, uzsākta 
objekta ceļa un laukuma 
sakārtošana, lai veiktu 
degradēto teritoriju 
revitalizāciju, un tas atrodas  
Benislavā,  kā arī vēl 
vienam objektam Rugājos 
tiek gatavota projektēšanas 
dokumentācija, lai līdz 
nākamā gada pavasarim 
varētu izsludināt 
būvniecības iepirkumu 
un sakārtot Skolas ielu.
Prieks par uzņēmējiem 
Rugājos, kas nekustamo 
īpašumu „Namdari” jeb 
bijušo darbnīcu teritoriju 
gada laikā  ir pārvērtuši 
līdz nepazīšanai, kas lēnām 
veidojas par ražojošu 
uzņēmumu, kur darba 
vietas jau  ir raduši novada 
iedzīvotāji. 
        Sporta centrā 
realizēts Leader projekts, 
kur veikti uzlabojumi 
sporta infrastruktūras 
pilnveidošanai, Rugāju 
novada Eglaines 
pamatskolai iegādāts sporta 
inventārs ar Latgales 

plānošanas reģiona 
attīstības aģentūras 
izstrādātā projekta līdzekļu 
atbalstu, kā arī kosmētiski 
atremontētas klašu telpas 
Eglaines pamatskolā un 
atjaunoti Rugāju novada 
vidusskolas internāta 
korpusa koridori. Paldies 
vārdi, lai veltīti visiem 
novada iedzīvotājiem, kas 
rūpējas par sakoptiem un 
sakārtotiem īpašumiem.
Gada laikā izdevies 
atbrīvoties no vairākiem 
graustiem novada teritorijā,  
kas bojā gan vizuālo skatu, 
gan ir avārijas stāvoklī. Arī 
pašiem ir tīkamāk dzīvot un 
atrasties sakoptā vidē.
      Tikšanās laikā ar novada 
iedzīvotājiem izskanējušas 
vēlmes un vajadzības,  ko 
centīsimies palīdzēt risināt 
kopīgi jau nākamajā gadā. 
      Par konkrētākiem 
darbiem, ko plānojam 
veikt nākamajā gadā, 
informēsim turpmākajos  
mēnešos, kad būs izstrādāts 
un apstiprināts budžets 
pašvaldībai jaunajam-  
2020. gadam.
     Aizrit decembra nogale, 
ar neierasti siltiem laika 
apstākļiem ziemai. Trūkst 
sniega baltuma un tāpēc 
īpaši, lai radītu svētku 
noskaņu, aicinu izgaismot 
mājas un radīt prieku savās 
un citu cilvēku sirdīs, 
un pieteikt izgaismotos 
objektus konkursam 
„Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums”.
      Paldies ikvienam novada 
iedzīvotājam par sadarbību 
gada garumā: par pleca 
sajūtu, uzmundrinājumu, 
atbalstu, kritiku! Siltus, 
mierpilnus un gaišus novēlu 
Jums Ziemassvētkus! Lai 
Jaunais gads nes vēlmju 
piepildījumu! Ticību, 
cerību, mīlestību un visam 
pāri stipru veselību vēlot,  
priekšsēdētāja Sandra!
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tāpēc šobrīd ir nepieciešams veikt izmaiņas, nosakot 
jaunus termiņus darba uzdevumā minētajiem 
pasākumiem.
Rugāju novada dome nolēma veikt grozījumus 
Rugāju novada domes 2018. gada 16. augustā 
apstiprinātajā Darba uzdevumā Rugāju novada 
attīstības programmas 2020. – 2026. gadam 
izstrādei, nosakot jaunus termiņus.

Par viedokļa izteikšanu par likumprojektu 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums”

Rugāju novada dome ir saņēmusi  Latvijas 
Pašvaldību savienības vēstuli, kurā tiek lūgts 
sniegt viedokli par likumprojektu “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Vēstulē 
tiek aicināts pieņemt lēmumu par attieksmi pret 
administratīvi teritoriālo reformu.
Rugāju novada domē ir saņemta Latvijas 
Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās 
reformas komisijas vēstule, kurā visas pašvaldības 
tiek aicinātas iesniegt augstāk minētajai komisijai 
viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums”.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju izpildīt Saeimas 2019. gada 21. martā 
paziņojumā “Par administratīvi teritoriālās reformas 
turpināšanu” uzdoto uzdevumu, par konceptuālo 
ziņojumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu, 

konsultēties ar Rugāju novada  pašvaldību, tādējādi 
ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. 
pantu un respektējot Rugāju novada pašvaldības 
iedzīvotāju konstitucionālās tiesības piedalīties 
pašvaldības darbā.
2. Aicināt Latvijas Republikas Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas komisiju rosināt 
apturēt teritoriālās reformas virzību pēc pašreiz 
izstrādātā modeļa, un nodrošināt secīgu, nesasteigtu 
un demokrātisku taktiku teritoriālās reformas 
modeļa ieviešanā.

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

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2019

Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta 
vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika 
posmā no 2019.gada 1. novembra 
līdz 30.novembrim:

Izmaksāti:
GMI (pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 
EUR 92,20

Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām 
ģimenēm un maznodrošinātie I gr.inv., 
vientuļie pensionāri) – EUR 677,00

Pabalsts veselības aprūpei – EUR 
454,00
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – 
EUR 320,16
Bēru pabalsti – EUR 225,00
Pārējie pabalsti – EUR 2931,40, tajā 
skaitā: 
           - pabalsts ēdināšanai 
           - pabalsts jubilāriem
           - represētām personām  

Trūcīgas personas statuss spēkā – 
156 personām;

Maznodrošinātas personas statuss 
spēkā -122 personām;    
  
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās 
palīdzības pabalstiem 2019.gadam – 
EUR 70000,00
Izlietotie līdzekļi novembrī – EUR 
5194,6
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– 
EUR 62307,50

Piešķirts:
GMI pabalsts – 1 ģimenei
Trūcīgās ģimenes (personas) statuss 
– 31 personai
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 
3 ģimenēm; 
Maznodrošinātas personas statuss - 
14 personām;
Ārstēšanās pabalsts – 16 personām;
Apbedīšanas pabalsts –  3 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei 
– 7  personām;
Pabalsts dzīvokļa remontam – 9  
personām;
Pabalsts represētām personām - 13 
personām;
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
– 2 personām;
Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums bērnam ar 
funkcionāliem traucējumiem 
projekta „Deinstitualizācijas 
pasākumu īstenošana Latgales 
reģionā „ Nr. 9.2.2.1/15/I/005 
ietvaros  - 5 personām. 

Svarbumbu 
cēlāji noslēdz 
sezonu 

Vasilijs Giņko 
Latvijas Svarbumbu Celšanas 
Asociācijas valdes sekretārs

Ar Latvijas čempionātu Rugājos 
ir noslēgusies 2019. gada sezona 
svarbumbu celšanā. Šo gadu 
Latvijas svarbumbu cēlājiem 
var uzskatīt par veiksmīgu, pēc 
ilgiem laikiem mums šogad ir arī 
pasaules čempionāta augstākā 
kaluma medaļu ieguvēji, pie tam 
divi. No augstvērtīgiem rezultātiem 
neatpalika arī Latvijas čempionāts,  
kurā tika uzstādīti vairāki Latvijas 
rekordi.
    Junioru komandu kopvērtējumā 
pirmo vietu ieguva DBT-Daugavpils 
novada komanda. Individuāli pirmās 
vietas junioriem izcīnīja V.Aužule 
(Vecumnieki), Dita un Dārta Stivriņas, 
V.Šmagris, E.Prancāns (Rugāju 
novads), M.Škabrovs, Ž.Lukjanskis, 
M.Žaļuks, A.Želtkova, V.Prokopovs 

(visi DBT-Daugavpils novads).
    Pieaugušo konkurencē, komandu 
kopvērtējumā, pārliecinoši uzvarēja 
mājinieku Rugāju komanda. 
Individuāli par uzvarētājiem kļuva: 
Karine Gagaeva (Ventspils), Dita 
un Dārta Stivriņas, Jānis un Ainārs 
Dokāni, Sergejs Arbuzovs, Edgars 
Prancāns (visi Rugāju novads), Edgars 
Getmančuks (Vecumnieki), Māris 
Rubulis (Viļāni).
     Par Latvijas čempioniem 
veterāniem savās vecumu grupās 
kļuva ventspilnieki Vasilijs Giņko, 
Artūrs Tančins, Viktorija Tjutrina, 
Karine Gagaeva, viļānietis Pēteris 
Plots un Daugavpils novada pārstāvis 
Jurijs Kopusovs.
     Sacencību augstvērtīgākos 
rezultātus uzstādīja Dārta Stivriņa 
(raušanas vingrinājumā 212 reizes ar 
16kg smagu svarbumbu) un Edgars 
Prancāns (98 reizes grūšanā, 136 
reizes raušanā ar 32kg svarbumbu).
       Paldies  Rugāju novada pašvaldībai 
un sporta entuziastiem par lieliski 
noorganizētajām sacensībām. Paldies 
visiem svarbumbu celšanas sporta 
entuziastiem par lieliski aizvadīto 
sezonu!

Paziņojums par 
grozījumiem Rugāju novada 
attīstības programmas 
2020.-2026.gadam 
izstrādes uzsākšanu
Ar Rugāju novada domes 2019.gada 
11.decembra sēdes lēmumu Nr.364 
(protokols Nr.14.,6.§) ir grozīta 
Rugāju attīstības programmas 
izstrādes uzsākšana, kas norisināsies 
līdz 2020.gada aprīlim.
          Attīstības programmas izstrādes 
mērķis ir izstrādāt Rugāju novada 
attīstības programmu, atbilstoši 
likumdošanai un precizēt mērķus, 

uzdevumus un rīcības, nodrošinot 
teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu 
attīstību.

Informācija no AS “Latvijas 
valsts meži” 
Pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas 
cirsmā paliek ciršanas atliekas, kas 
var lieti noderēt kā malka. Tāpēc  
AS „Latvijas valsts meži” ļauj tās 
vākt bez papildu maksas. Tomēr 
jāievēro priekšnoteikums - pirms 
vākšanas darbu sākuma obligāti 
jāsaņem atļauja. Tas nepieciešams, 
lai pārliecinātos, ka malkas 
vākšanas darbi tiek veikti valsts 
mežu teritorijā, nevis kādas citas 
juridiskas vai privātpersonas mežā, 
kā arī - vākšanas darbi tiek veikti 
vietā, kur to drīkst darīt, nevis vietā, 
kur mirusī koksne speciāli atstāta 
dabas daudzveidības veicināšanai. 

Malkas vākšanas atļauja

         Lai saņemtu ciršanas atlieku 
vākšanas atļauju, iedzīvotājam 
jāgriežas  reģionā,  kuras teritorijā 
plānots veikt malkas vākšanu. Atbilde 
tiks sniegta iespējami ātri, izņemot 

pavasara periodā, kad rit intensīvi 
meža atjaunošanas darbi. Šādu atļauju 
iespējams saņemt reizi gadā, jo 
piedāvāto vietu skaits, kur to drīkst 
veikt, ir ierobežots un interese no 
iedzīvotāju puses – ir liela.
        Koksnes atlieku vākšanas apjoms 
nav ierobežots, parasti tas atbilst 
cirsmā esošajam apjomam. Tomēr 
var būt situācijas, kad iedzīvotāja 
izvēlētajā teritorijā nav cirsmu vai 
ja arī ir, tad tajās jau ir izsniegta 
koksnes atlieku vākšanas atļauja. 
Šādos gadījumos iedzīvotāja lūgums 
izsniegt atļauju tiks noraidīts vai arī 
būs jānogaida, kad radīsies vieta, kurā 
ir iespēja izsniegt atļauju koksnes 
atlieku vākšanai. 
         Koksnes atliekas mežā drīkst vākt 
ne tikai fiziska persona, kura saņēmusi 
atļauju koksnes atlieku vākšanai 
cirsmās, bet arī fiziska persona, kas 
veic atlieku vākšanu atļaujas saņēmēja 
uzdevumā.
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Pārskats par 
pašvaldības 
2019.gada 
budžetu
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore 

Tuvojoties budžeta gada izskaņai, 
tiek izvērtēti arī pašvaldības 
budžeta izdevumi, paveiktie darbi 
un īstenotie pasākumi. 2019.gada 
pamatbudžeta ieņēmumi bija 
plānoti  2 702 233 euro apmērā, 
savukārt uz 1.decembri bija 3 578 
341, izdevumi plānoti 2 534 782 
euro, uz 1.decembri -  2 911 330 
euro. Gada laikā saņemti papildus 
finansējumi no mērķdotācijām un 
īstenotajiem projektiem.  

Īsumā par katru no izdevumu 
pozīcijām.

Vispārējie valdības dienesti

     Rugāju novada dome arī 2019.
gadā līdzdarbojas  vairākās biedrībās, 
kā rezultātā ieguvums ir ne tikai 
informācijas apmaiņa, bet arī  dalība 
kopējos projektos.
            Eiroreģiona “Pleskava, Livonija” 
ietvaros tika uzsākts projekts ”No 
hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības 
attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas 
teritorijā”. Projekta galvenais mērķis ir 
aktivizēt mājražotājus un amatniekus 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
organizējot pārrobežu tirgus, 
tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, 
izglītojošus seminārus – diskusijas 
Latvijā un Krievijā un radot iespēju 
saražotās produkcijas tirgošanai ne 
tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu 
reģionos Latvijā un Krievijā. Projekta 
partneri ir  gan no Latvijas pierobežas, 
gan arī Krievijas.
      Latgales    reģiona   attīstības 
aģentūras projekta ietvaros “Riska 
grupas jauniešu sociālā integrācija, 
balstoties uz sporta aktivitātēm” 
ietvaros pašvaldības visas trīs 
izglītības iestādes 2019.-2020.gadā  
saņems gan sporta inventāru, gan 
arī iekārtu rotaļlaukumam. Rugāju 
novada Eglaines pamatskola jau ir 
saņēmusi sporta inventāru. 
     Iedzīvotāji ir novērtējuši valsts 
un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru iespējas. Nav 
jādodas uz  Valsts ieņēmumu dienestu 
vai Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, atsevišķus pakalpojumus 
var saņemt Rugāju novada domē  un 
Lazdukalna pagasta pārvaldē. Aicinām 
izmantot pakalpojumus izmantot arī 
turpmāk! 

Sabiedriskā kartība un drošība

         Joprojām aktuāls jautājums ir 
sadzīves atkritumu līgumu esamība 
un attiecīgi atkritumu izvešanas 
organizēšana. 2020. gada sākumā, 
sadarbībā  ar atkritumu apsaimniekotāju 

SIA „ZAAO”  tiks aktualizēti dati par 
noslēgtajiem līgumiem. Visbiežāk par 
laikā nenomaksātiem rēķiniem līgumi 
tiek lauzti,  konteineri aizvesti un 
atkritumi attiecīgi izgāzti mežos. 

Izdevumi ekonomiskajai darbībai 

            2019.gadā tika veiktas aktivitātes, 
kas sniedza atbalstu dažādām 
iedzīvotāju grupām. Sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru, 2019.
gadā, katru mēnesi,  12  iedzīvotājiem 
tika nodrošināts algotais pagaidu 
sabiedriskais darbs. 
           Pirmo reizi pašvaldība 
pretendēja un saņēma Nodarbinātības 
valsts aģentūras  finansējumu 50 % 
apmērā darba samaksas izdevumiem, 
organizējot skolēnu vasaras 
nodarbinātību. Vasarā darba iespējas 
izmantoja  24  skolēni. 
Biznesa ideju konkursā, kurš tiek 
rīkots jau otro gadu, finansējumu 
saņēma 2 pretendenti savu biznesa 
plānu realizēšanai un divi pretendenti 
mārketinga pasākumu īstenošanai.
2019.gadā tika realizēti atliktie darbi 
– noasfaltētas autoceļu Pelnupe- Osa 
un Ozolnes – Liepari nobrauktuves 
no valsts ceļa Gulbene – Rēzekne, kā 
tas bija paredzēts tehniskajā projektā, 
izmaksas 15 733 euro. 
       Izmaiņas    nākošgad   skars 
Būvvaldi, jo,  sākot ar 2020. gadu, 
visas jaunās būvniecības ieceres varēs 
uzsākt tikai Būvniecības informācijas 
sistēmā (BIS). Līdz ar to būvniecības 
procesos būs nopietnas izmaiņas, kas 
skars ne tikai nozares profesionāļus, 
bet ikvienu iedzīvotāju, kurš vēlēsies 
kaut ko būvēt. Šā gada martā stājās 
spēkā grozījumi Būvniecības likumā, 
kas nosaka – ar 2020. gada 1. janvāri 
ikviena jauna būvniecības iecere 
būs iesniedzama tikai elektroniski  
Būvniecības informācijas sistēmā. 
              Ņemot vērā, ka bija maza 
atsaucība, izpalika pieredzes 
apmaiņas brauciens uzņēmējiem 
un lauksaimniekiem, kā arī gada 
noslēguma  pasākums. Pasākumi tik 
īstenoti 2020.gadā, izvērtējot kurš 
laika periods pieņemamāks. 
        Rugāju novada dome ir iestājusies 
biedrībā „Latgales reģiona tūrisma 
asociācija”. 2019.gadā tika apstiprināts 
biedrības projekts „Mārketinga 
kampaņa Latgales reģiona tūrisma 
attīstībai un popularizēšanai”, ar mērķi 
veicināt tūrisma nozares izaugsmi 
Latgalē, īstenojot līdz šim apjomīgāko 
un inovatīvāko tūrisma mārketinga 
kampaņu, padarot Latgali par iecienītu 
tūrisma galamērķi. 

Vides aizsardzība 

     Izdevumi novirzīti notekūdeņu 
apsaimniekošanai un pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem. 

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

    Kā svarīgākā prioritāte 2019.
gadā bija ielas apgaismojuma un 
ietves izbūve Kurmenes ielā, Rugāju 
ciemā. Neskatoties uz to, ka vienīgais 
risinājums, kā to izdarīt, bija pārņemt 
nodalījuma joslu no VAS “Latvijas 

Valsts ceļiem un veikt būvniecību, 
aprīļa mēnesī kļuva skaidrs, ka nebūs 
pieejams finansējums - Valsts kases 
kredīts, pašvaldība uzsāka darbus 
par pašvaldības  līdzekļiem.  Darbi 
ir kopumā veikti, tikai pavasarī vēl 
jāveic labiekārtošanas darbi. Kopējās 
izmaksas 266 341 euro (bez PVN).  
Lai paveiktu darbus pilnībā no jauna 
ir izbūvēta infrastruktūra ietves un 
apgaismojuma ierīkošanai. 
       Saimnieciskā nodaļa 2019.gadā 
veica teritorijas labiekārtošanas un 
apsaimniekošanas darbus, malkas 
sagādāšanu iestādēm u.c. darbus. Kā 
tika plānots, tika atjaunots  ūdensvads 
Tikaiņos, lai novērstu biežos ūdens 
pārtraukumus. Nākošgad prioritāte 
būs ūdens kvalitātes uzlabošana 
Rugāju ciemā un ūdensvada pārbūve 
kritiskajās vietās. 
     Ievērojami budžeta līdzekļi tika 
novirzīti zemes īpašumu sakārtošanai 
un sagatavošanai atsavināšanai. 
Bijušos zemju lietotāji arvien biežāk 
izvēlas  izpirkt zemes, jo ar katru 
gadu, vērojot  zemes tirgus tendences, 
zemes pārdošanas cena pieaug. Ir 
iespēja veikt samaksu ilgākā termiņā 
nevis uzreiz. 

Veselība

      Izmaiņas notikušas primārās 
veselības aprūpes nodrošināšanā, 
no maija nav pieejami pakalpojumi 
Lazdukalna feldšeru – veselības 
punktā.  Iedzīvotājiem ir iespēja 
izmantot Skujetnieku feldšeru – 
veselības punkta pakalpojumus. No 
septembra darbu atsāka arī zobārste 
Rugājos. Finansējums pakalpojumu 
nodrošināšanai pārsvarā tiek saņemts 
no Nacionālā veselības dienesta. 

Atpūta, kultūra un reliģija

        Par aktuālākajiem pasākumiem, 
pašdarbības kolektīvu piedāvājumiem 
un muzeja darbību  tiek regulāri 
sniegta informācija pašvaldības mājas 
lapā, sociālajos tīklos un informatīvajā 
izdevumā „Kurmenīte” .
 Novada 4 bibliotēkās grāmatu 
fonds papildināts ar jaunākajiem 
izdevumiem un periodiku, kā arī 
nepieciešamības gadījumā tiek sniegti 
informatīvi pakalpojumi un palīdzība 
e-pakalpojumu izmantošanā. 
    Izvērtējot noslogotību, jauniešu 
interešu centra pakalpojumi no 2020.
gada nebūs pieejami Skujetniekos, bet 

bērniem   un   jauniešiem  būs  iespēja 
darboties Skujetnieku bibliotēkā. 
            Izglītība

      Izglītības iestādēm mācību 
procesa pilnveidošanai, telpu un 
teritorijas labiekārtošanai katru 
gadu tiek novirzīti līdzekļi. Rugāju 
novada vidusskolā   - veikts internāta 
istabiņu un gaiteņa remonts, iegādātas 
mēbeles, inventārs, mācību līdzekļi un 
cits aprīkojums. Īstenojot ERASMUS 
projektu, skola ir papildus iegādājusies 
aprīkojumu.  
       Šogad tika sagatavota pamatne 
rotaļlaukuma izveidei skolas teritorijā, 
kā arī noasfaltēts nobrauktuves posms 
no Kurmenes ielas. 
       Rugāju    novada   Eglaines 
pamatskolā – izremontēta klase 
speciālās izglītības bērniem, iegādātas 
mēbeles, kā arī mācību līdzekļi.           
Abām  izglītības iestādēm 2020.gadā 
paredzēta akreditācija. 
      Arī  2019.gada   pavasarī tika  
sumināti skolēni un pedagogi ar naudas 
balvām par augstiem sasniegumiem 
mācībās un interešu izglītībā, novirzīti 
līdzekļi 4 423 euro. Skolēniem tiek 
nodrošināta peldētapmācība Balvu 
baseinā - katrā ceturksnī katram 
skolēnam divas reizes, paredzot 
izdevumus 1600 euro apmērā. 
       Skolēnu nokļūšanai skolā un 
mājās tiek nodrošināts skolēnu 
autobuss rītā un pēcpusdienā, kopumā 
dienā 11 reisi, vidēji dienā veicot 578 
kilometrus. Pašvaldība arī nodrošina 
transportu ārspusskolas pasākumiem, 
sacensībām un mācību ekskursijām. 
Kā nozīmīgu ieguldījumu var uzsvērt 
projektu realizēšanu izglītības jomā – 
gan pašvaldības, izglītības iestāžu un 
biedrību, kas dod papildus ieguldījumu 
mācību procesa pilnveidošanā. 
Sporta centrs realizēja projektu tās 
infrastruktūras pilnveidošanai. 
Izglītības pārvalde jau vairāku gadu 
garumā koordinē atbalsta programmas 
„Skolas auglis” un „Skolas piens” . 

Sociālā aizsardzība 

          Papildus   esošajiem  
pakalpojumiem, 2019.gadā tiek 
piedāvāts  mājas aprūpes pakalpojums. 
          Sociālās aprūpes centrā 
„Rugāji” tika veikti gan apkārtnes 
labiekārtošanas darbi, gan arī atsevišķu 
telpu (vecajā ēkā) atjaunošana un 
aprīkojuma iegāde. 
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Mārīte Orniņa
Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības centra vadītāja

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā fi nansē Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS).” 

Abrakadabra – mācību motivācijas 
projekts skolēniem ir projekts par 
to, ka mācīties ir forši, mācīties ir 
interesanti  un vērtīgi. Parasti, kad 
jautāju skolēniem, vai jums patīk 
skolā mācīties, seko atbilde – nē… 
Tā nu diemžēl ir… Tāpēc  šajā 
projektā mēs dažādās nodarbībās 
arī tāpat mācāmies, bet, kad es 
pēc nodarbības jautāju, vai patika, 
atbilde ir – jā, patika. Ko tad mēs 
darām savādāk?  
        Projektā mums ir iespēja 
mācīties ārpus skolas, un projektā 
varam pieaicināt nepazīstamus 
skolotājus – nodarbību vadītājus. 
Tāpēc arī ir tik interesanti. Taču 
nodarbību laikā tiek pārrunāts, kādas 
priekšzināšanas ir nepieciešamas un 
VIENMĒR izrādās, ka tās iemācās 
mācību stundās skolā… Šādas atziņas 
skolēniem liek aizdomāties, ka skola 
var brīžiem nepatikt, bet tā ir viena 
no svarīgākajām lietām katra skolēna 
dzīvē.

Kā tas gadījās?

Rugāju novada pašvaldība pavasarī 
izsludināja „Pumpurs” projektā 
konkursu jauniešu projektiem.  
„Pumpurs” ir īpašs pasākums skolām 
un pašvaldībām, kas vēlas, lai skolās 
būtu atbalstoša vide ikvienam 
skolēnam, lai mazinātos to skolēnu 
skaits, kuri priekšlaicīgi pārtrauc 
mācības un neiegūst izglītību. Es 
uzskatu, ka šī ir brīnišķīga iespēja 
skolēnam kādā mācību priekšmetā, 
kurš īpaši nepadodas,  tikt pie 
„apmaksāta privātskolotāja”, kurš 
nodarbojas tieši ar šo skolēnu.  
Biedrība „Mēs pasaulē” iesniedza 
projekta pieteikumu Rugāju novada 
pašvaldībai      ar      savu     redzējumu 

kā ieinteresēt skolēnus mācīties un  
projektam piešķīra fi nansējumu EUR 
4600,00.  Šajā projektā sadarbības 
partneris ir Rugāju novada vidusskola, 
tāpēc visos pasākumos piedalās 
Rugāju novada vidusskolas skolēni.

Kāpēc Abrakadabra?
Projekta pasākumos, skolēni ir 
pamēģinājuši būt pavāri, paši gatavojot 
tortiljas;  pamēģināja būt „profesori”  un 
„IT spečuki” – spēlējot „Prāta spēles” 
ar viedtālruņu palīdzību, pamēģināja 
būt paši savas dzīves autori, plānojot 
un iztēlojoties savu nākotni nodarbībā 
„Mērķu plānošana”. Vēl mums plānā 
ir “Popiela Abrakadabra 2020”, kur 
katrs var pārvērsties par ko vien vēlas, 

teātra izrādes apmeklējums, lai 
salīdzinātu īstu aktieru spēli ar  savām 
prasmēm Popielā, vasarā dosimies 
uz Boževas ezeru un mācīsimies  
noturēties uz SUP dēļiem. Rugāju 
novada vidusskolā atkal skan Skolas 
radio, jo šajā projektā ir iegādāts jauns 
mikrofons un var notikt arī intervijas. 
      Visa projekta laikā notiek 
fotografēšanas akcija skolotājas Ivetas 
Usenieces vadībā. Ar viedtālruņiem 
skolēni fotografē tematiskas 
fotogrāfi jas, iesaistās kopīgās 
aktivitātēs, apspriež fotogrāfi jas 
un noslēgumā kopīgi izvēlēsies 
aptuveni 30 fotogrāfi jas izstādei. Šajās 
nodarbībās piedalās paši radošākie un 
uzcītīgākie skolēni.

Abrakadabra – mācību 
motivācijas projekts 
skolēniem

“Abrakadabra ir 
buramvārdi un mēs katrs 

kaut reizi dzīvē esam 
vēlējušies uzburt ko savā 

dzīvē, lai notiek kā uz 
burvja mājiena, bez īpašas 
piepūles. Taču, lai kaut ko 
uzburtu ir skaidri jāzina – 
ko Tu patiešām gribi. Un, 
ja Tu patiešām, kaut ko 

ļoti skaidri vēlies,  tad nav 
pat vajadzīgi buramvārdi, 

Tu pats dari visu, lai tas 
notiktu”. 

Rugāju novada vidusskolas 10. un 11. klases mācību 
ekskursija uz Daugavpili
10. klases audzinātāja Inga Šubeniece,
11. klases audzinātāja Lolita Krēbse

„Daugavpils Universitātes  (DU)
laboratorijās redzējām iekārtas, kas 
maksā 200 tūkstošus,” „Visvairāk 
man patika uzzināt informāciju 
par manu iespējamo nākotnes 
studiju vietu tieši no DU studentes,” 
„Iespēju mācīties un darboties ir 
daudz, jāprot tikai saprast, kas 
interesē, patīk un padodas” – šādas 
atziņas skolēni pēc tam rakstīja 
latviešu valodas stundā, veidojot 
ekskursijas aprakstu. 
        Vērtīgā iespēja redzēt to, kas 
citos apstākļos tiek ļoti sargāts un 
atrodas slēgtā telpā, tika izmantota 6. 
decembrī. Par spīti asajam vējam un 
ceļu remontiem pilsētā, Daugavpils 
skolēnus sagaidīja ar tūkstošiem 
spožu gaismiņu elektriskajās virtenēs 
Adventa vainagā, vārtos uz gājēju 
ielas un improvizētajā elektriskajā 
strūklakā.
         Daugavpils Universitātes daudzo 
gaiteņu labirintus skolēniem izrādīja 
studentes un pasniedzēji, kuri šeit 

jutās kā mājās. Kaut gan 21. gadsimts 
ir brīnumu pilns, darbošanās ar DNS 
struktūrām, augu mākslīga audzēšana 
un darbs ar lāzeriekārtām tik un tā 
pārsteidza. Tika gūts apliecinājums 
tam, ka studenti Daugavpilī ne tikai 
apgūst zināšanas, bet daudz darbojas 
praktiski. Pasniedzēji gan atzina, ka 
gadās kādu iekārtu netīšām sabojāt 
vai noslīcināt, bet visas situācijas un 
kļūmes ir risināmas. Fiziku, bioloģiju 
un ķīmiju universitātē aplūkojām 
no visām pusēm un secinājām, ka 
dabaszinības ir noderīgas sadzīvē 
ikvienam, ne tikai pētniekam, 
laborantam, zinātniekam.
   Pēc universitātes izglītojošā 
apmeklējuma nākamais pieturas 
punkts bija Daugavpils skrošu 
rūpnīca, kas ir vienīgā atvērtā 
tāda veida rūpnīca Baltijā. Te tika 
noskaidrota ēkas vēsture, apskatīta 
skrošu ražošanas tehnika un sajusta 
īsta padomju laika elpa. Šeit skolēni 
demonstrēja savas šaušanas prasmes. 

Tā kā liela daļa jauniešu iesaistās 
jaunsargu aktivitātēs, mērķī tika 
trāpīts bieži.
      Ārpus plānotajiem objektiem 
ekskursijas gaitā tika mēģināts 
papildināt zināšanas dažādās jomās: 
ģeogrāfi jā, vēsturē un kultūras vēsturē. 
Paldies par iespēju papildināt 

zināšanas karjeras konsultantei Agitai 
Kukurānei un Rugāju novada domei!
Karjeras attīstības atbalsta pasākums 
“Izzini studiju iespējas!“ tika realizēts 
ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” fi nansiālu atbalstu.
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“Ne velti saka, ka cilvēki 
dažkārt mēdz uzstādīt 
pārāk lielus mērķus un 

pusceļā pazūd motivācija 
tos sasniegt. Es dzīvoju ar 

domu, ka katra jauna diena 
ir jaunas iespējas!”

 (Intervija ar rugājieti, farmaceiti 
VITU BLEIDERI , “Kurmenīte”, 

Nr.154, februāris)

Atskatoties uz 2019. gadu Rugāju novadā 
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gads Rugāju novadā – kāds 
tas ir bijis darbos un notikumos? 
Šogad apritēja jau 10 gadi kopš 
dzīvojam savā nelielajā, bet kā 
izrādās stiprajā novadā, kurā 2009. 
gada 1. jūlijā apvienojās Rugāju 
un Lazdukalna pagasti ar novada 
centru Rugājos. Šogad ir paveikti 
darbi, kuri savu kārtu gaidījuši 
jau gadu desmitiem ilgi, joprojām 
esam turpinājuši attīstīt novadā 
pieejamo pakalpojumu klāstu, 
uzklausījuši un palīdzējuši viens 
otram. Atpūtas brīžos esam varējuši 
apmeklēt visdažādākos pasākumus 
vai doties izbraucienos un iepazīt 
mūsu novadu. Gads ir gandrīz 
noslēdzies, un, atskatoties uz to, kas 
tajā piedzīvots, var secināt – mēs 
spējam patiešām daudz, ja vien 
paši tam ticam. Rugāju novadā ir 
ar ko lepoties, par ko priecāties un, 
pieņemot jaunus izaicinājumus, 
kuru īstenošanā bieži vien ir jāieliek 
ne mazums pūļu un spēku, tiekties 
uz augšu!

JANVĀRIS

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, 
SIA “ZAAO” aicināja iesaistīties 
akcijā “100 darbi Latvijai” un 
paveikt brīnišķīgus un vērtīgus vides 
labiekārtošanas, izdaiļošanas un vides 
izglītības darbus, lai mūsu valsts 
dzimšanas dienu svinētu skaistā un 
sakārtotā vidē. Ar radošiem vides 
labiekārtošanas risinājumiem priecēja 
arī Rugāju novads. 2019. gada 24. 
janvārī, Rugāju novada domes 
sēžu zālē, pulcējās pieteikto darbu 
veicēji, lai saņemtu pateicības par 
dalību akcijā.

“Latgales Gada balva” ir balvu 
pasniegšanas ceremonija, lai godinātu 
Latgales cilvēkus, organizācijas, 
uzņēmumus par īpašiem nopelniem 
un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā 
attīstībā, kurā tiek nominēti tie Latgales 
notikumi, pasākumi vai cilvēku 
pārstāvji, kuri gada laikā ir devuši 
nozīmīgu ieguldījumu Latgales labā 
ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem 
rezultātiem, akcijām un citiem 
pasākumiem, kas ir nozīmīgi Latgales 
reģionam un Latgales atpazīstamībai 
sabiedrībā. 2019. gada 26. janvārī, 
Preiļu kultūras centrā, notika “Latgales 
Gada balva 2018” svinīgā ceremonija. 
Esam lepni, ka ”Latgales gada sirds 
cilvēks” nominanti ir mūsu ļaudis - 
prāvests Oļģerts Misjūns un Daiga 
Brezinska.

Aizvadītā gada decembrī, pamatojoties 
uz Ministru kabineta noteikumos 
noteikto kārtību, pašvaldības 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādē Rugāju sporta centrs 
notika akreditācijas process, kurā 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

organizēta komisija izvērtēja sporta 
skolas darbības jomas un īstenoto 
izglītības programmu kvalitāti. Par 
akreditācijas rezultātu visi var būt 
gandarīti, jo sporta skolas kolektīva 
darbs ir atzinīgi novērtēts.

26. janvāra ziemīgajā rītā Rugāju 
tautas namā pulcējās dambretes 
spēles entuziasti, lai piedalītos 
dambretes turnīrā, kurš šogad 
Rugājos norisinājās jau ceturto 
reizi. Arī šogad varējām priecāties 
par faktu, ka gadu no gada Rugājos 
pieaug interese par dambretes spēli un 
kuplinās dalībnieku skaits organizētajā 
turnīrā.

FEBRUĀRIS
23. februārī tautas muzikanti un 
kapelas uz Danču vakaru Rugājos 
ieradās no tuvākas un tālākas 
apkaimes. Vietējie Rugāju novada 
muzikanti ar prieku uzņēma ciemiņus 
no Balviem, Krišjāņiem, Briežuciema, 
Rogovkas, Kaunatas, Rēzeknes, 
Daugavpils, Zvirgzdenes un citām 
vietām.

Tika saņemts pozitīvs 
apstiprinājums par pieciem, 
Rugāju novada pašvaldības 
iesniegtajiem, meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošanas 
projektu pieteikumiem. Atjaunojot 
meliorācijas sistēmu tiks uzlabota 
infrastruktūra, kas attiecas un 
lauksaimniecības attīstību un meža 
ražības paaugstināšanu, kā arī tiks 
novērsti pavasara palu un avārijas risku 
draudi autoceļiem un pieguļošajām 
platībām. Būvdarbos paredzēts novākt 
apaugumu, atcelmot trasi, pārtīrīt 
pašvaldības nozīmes koplietošanas 
grāvjus, atjaunot caurtekas, atjaunot 
caurtekām gala sienas, atjaunot 
kājnieku laipu, atjaunot drenu sistēmu 
iztekas, ierīkot virszemes noteces, 
veikt sedimentācijas baseina izbūvi.

2019. gada 6. februārī, Rugāju novada 
vidusskolā, norisinājās metodiskā 
diena „Iedvesmot izaugsmei”. Skolā 
viesojās 135 skolotāji no Lubānas, 
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas 
novadu 24 izglītības iestādēm, 
lai gūtu iedvesmu jaunai pieejai 

mācību procesā, ko piedāvā projekts 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” 
(„Skola 2030”). 

Arī šajā gadā Rugāju novada 
vidusskolas jaunieši izmantoja lielisko 
iespēju izzināt sev interesējošās 
profesijas reālā darba vidē un 
13. februārī kļuva par kāda sava 
aroda profesionāļa “ēnu”. Mūsu 
vidusskolēni ēnoja ne vien Rīgā, bet 
arī Ludzas novadā un Rēzeknē, jo 
katrs izvēlējās sev patiesi saistošu 
nozari.

Rugāju novada vidusskolā un 
Rugāju novada Eglaines pamatskolā, 
izmantojot Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta piešķirtos līdzekļus, 
projekta Nr.9.2.4.2/16/I/072 “DZĪVO 
VESELS! – veselīga dzīvesveida un 
profilakses veicināšanas pasākumi 
Rugāju novada iedzīvotājiem” ietvaros 
no 11.līdz 15.februārim norisinājās 
Sirds veselības nedēļa, kuras laikā 
varēja uzzināt un noskaidrot daudz 
jauna un līdz šim nezināma par sirds 
uzbūvi, procesiem un tās nozīmīgumu.

No 11. līdz 18. februārim Rugāju 
novada vidusskolas sākumskolas 
klašu skolēniem notika Ziemas 
olimpiāde. Nedēļas laikā tika veikti 
daudzveidīgi uzdevumi saistībā ar 
mācību priekšmetiem - matemātiku, 
latviešu valodu, dabas zinībām, 
mājturību. 

MARTS
Ar lieliskiem rezultātiem un iesūtītiem 
oriģināliem darbiem noslēdzās 
Latvijas Zaļā punkta radošo 
darbu konkursa skolēniem “Zaļais 
restarts” otrā sezona. Konkursa 
komisija, izvērtējot visus iesniegtos 
395 darbus, tostarp arī Rugāju 
novada vidusskolas 6. klases darbu 
ar nosaukumu “Džinsu otrā dzīve”, 
piešķīra dalībniekiem 8. vietu. Balvas 
ieguvēji saņēma gardumu grozus no 
“Skrīveru saldumiem”.

Zemnieku saimniecībā “Mežaines” 
attiecības ar zirgiem ir uz “Tu”. 
Šovasar saimniecībā labprāt tika 
gaidīti bērni un jaunieši kopā ar 
vecākiem, kuri vēlas apgūt jāšanas 
prasmi un rūpes par zirgiem. 
Lieliska iespēja, visiem kopā 
darbojoties, apgūt ko jaunu, lietderīgi 
un patīkami pavadīt laiku. 

No šī gada 8. - 10. martam Rugāju 
novada senioru deju kopa 
“Ezerrieksts”, kopā ar vairākiem deju 
kolektīviem no Vidzemes, piedalījās 
kultūras programmas aktivitātēs 
Baltkrievijā.

2019. gada 6. martā Balvu Bērnu 
jauniešu  centrā  norisinājās  
Nacionālās         skaļās        lasīšanas 

sacensības reģionālais fināls. 
Septiņpadsmit 5. un 6. klašu skolēnu 
konkurencē no Balvu, Rugāju un 
Viļakas novadiem, godalgotu vietu 
ieguva arī Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas skolniece Daira Ikstena.  

Arī šogad, Starptautiskajā Sieviešu 
dienā, Lazdukalna saieta namā, ar 
Rugāju novada vīriešu atbalstu, 
norisinājās īpaši sievietēm veltīts 
pasākums. Šogad sievietēm bija 
iespēja baudīt rugājieša Riharda 
Krilova un lieliskās balss īpašnieces 
Līgas Rīderes neaizmirstamo 
koncertu. 

APRĪLIS
Rugāju  novada  pašvaldība, lai  
nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt 
darba  iemaņas, pamatprasmes un 
darba pieredzi, kā arī, lai radītu 
skolēniem iespēju lietderīgi 
pavadīt mācību gada vasaras 
brīvlaiku, atzina par nepieciešamu 
arī 2019. gada vasaras brīvlaikā 
novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu skolēnus iesaistīt   
pašvaldības   finansētās  darba 
vietās. Nodarbinātības  pasākumi 
tika nodrošināti 24 skolēniem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Rugāju novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
kuri mācās novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs, un kuri 
nodarbinātības pasākuma uzsākšanas 
brīdī bija sasnieguši 15 gadu vecumu. 

Šī gada 10. aprīlī Rugājos pulcējās 9. 
klašu skolēni no Viļānu vidusskolas, 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
un Rugāju novada vidusskolas, lai 
piedalītos Vanadzēnu komandu 
konkursā “Pazīsti Latviju!”.  Ar 
mērķi veicināt Latvijas un dzimto 
novadu vēstures izzināšanu, veidot 
jauniešos lepnumu par savas tautas 
varoņiem un viņu paveikto, kā 
arī, pārbaudot un apliecinot savas 
zināšanas un prasmes, kopīgi 
darbojoties komandā, šāds konkurss 
Rugājos norisinājās pirmo reizi. 

Izmantojot Eiropas Sociāla 
fonda (ESF) projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! 
– veselīga dzīvesveida un profilakses 
veicināšanas pasākumi Rugāju novada 
iedzīvotajiem” piedāvātās aktivitātes 
aprīlī, iedzīvotājiem bija iespēja doties 
uz uztura speciālistu semināriem, 
dažādiem veselības veicināšanas 
pasākumiem, dziedinošo vingrošanu 
un vēl daudz un dažādām aktivitātēm. 

 
“Darot lietas ķeksīša pēc, 
mēs visvairāk apzogam 

tieši paši sevi.” 
(Intervija ar Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas galvenās krātuves 
centra vadītāju SANITU BURĶĪTI, 

“Kurmenīte”, Nr.155, marts)

turpinājums 6.lpp. 
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“Tas, kādi pārbaudījumi 
cilvēkam ir jāpiedzīvo 

- mēs neviens pat 
neiedomājamies”.

 
(Intervija ar Latgales Reģionālā atbalsta 

centra „Rasas pērles” direktori ILZI 
ANDŽU, “Kurmenīte”, Nr.158,   jūnijs)

„Satiec savu meistaru!” pasākuma 
būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai 
par cilvēku, par viņa zināšanām 
un prasmēm, kas saglabātas un 
pārmantotas no paaudzes paaudzē. 
2019. gadā jau 11. reizi dažādu prasmju 
meistari 155 norises vietās Latvijā 
gaidīja savus apmeklētājus projekta 
“Satiec savu meistaru!” ietvaros. 5. 
aprīlī ikviens interesents tika gaidīts 
Rugājos, resursu centrā “Skreine”, 
lai kopā ar sieviešu biedrības 
“Ūdensroze” pārstāvēm darinātu 
mīkstās rotaļlietas. Meistarklases 
dalībniekiem savu rotaļlietu bija 
iespēja gatavot dažādās tehnikās – gan 
tamborējot, gan adot, gan izšujot pēc 
jau gatava parauga. 

MAIJS
Uzsāktās Administratīvi teritoriālās 
reformas ietvaros, kura paredz 
mainīt valsts administratīvo 
teritoriju iedalījumu, pašvaldību 
skaits samazinot no 119 līdz 35, 
Rugāju novada pašvaldības ieskatā, 
jāievēro demokrātijas principi, 
risinot jautājumus, kas tieši un 
netieši skar iedzīvotāju intereses, 
bija nepieciešams zināt iedzīvotāju 
viedokli, tāpēc maija sākumā tika 
organizēta aptauja, kuras mērķis 
bija noskaidrot novada iedzīvotāju 
viedokli par iespējamo Rugāju 
novada pievienošanu citu novadu 
administratīvajām teritorijām. 

Rugāju novada vidusskolā pavasaris 
šogad iestājās pavisam agri! Marta 
mēnesī skolēni aktīvi iesaistījās 
skolas Sēklu bibliotēkas tapšanā 
– veidoja stendu, fasēja sēklas un 
aicināja apkārtējos aizdomāties 
par bezmaksas sēklu aprites 
priekšrocībām. Pateicoties Erasmus+ 
projektam Nr.2018-1ES01- KA229-
05071_5 „School gardens around 
school”, skolēniem bija iespēja 
iegādāties zemi un puķu podiņus, lai 
katrs skolēns varētu iestādīt samtenīti 
un pasniegt to savai māmiņai svētkos. 
Rezultāts bija patiešām iedvesmojošs. 

Katru gadu, aprīļa pēdējā nedēļā, 
Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku 
nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros bibliotēkas 
ar īpašām aktivitātēm un pasākumiem 
cenšas piesaistīt sev sabiedrības 
uzmanību. Šogad Bibliotēku nedēļa 
noritēja no 22.- 28.aprīlim. Aprīļa 
pēdējā piektdienā Rugāju bibliotēkā 
ciemojās kolēģi no Viļakas novada 
bibliotēkām, ar mērķi apskatīt 
mūsu bibliotēku un uzzināt kaut ko 
vairāk par Rugājiem. 

Pirms 15 gadiem, 2004. gada 1. 
maijā, jau no paša rīta, Rugāju parkā 
pulcējās ļaudis. Bija skaista un saulaina 
diena. Cilvēku noskaņojums svinīgs, 
jo priekšā gaidāms jauns izaicinājums 
visiem kopā. Tajā dienā Latvijas 
valsts kļuva par pilntiesīgu Eiropas 
Savienības dalībvalsti un toreizējais 
Ministru prezidents Indulis Emsis 
savu uzrunu Latvijai teica tieši 
Rugājos. Arī operdziedātājam 

Tālim Matīsam veltītais piemiņas 
akmens tika atklāts tieši viņa 100 
gadu dzimšanas dienā – 2004. gada 
1. maijā. 

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības 
vides attīstību novadā, arī šogad 
Rugāju novada pašvaldība 
izsludināja biznesa ideju konkursu 
“Kļūsti par uzņēmēju Rugāju 
novadā”. Iespēju iegūt līdz EUR 
1000 līdzfinansējumu savas idejas 
realizēšanai, izmantoja divi konkursa 
dalībnieki. 

JŪNIJS
Pašā vasaras plaukumā, 16.jūnijā, 
Višķu estrādi piepildīja gadskārtējā 
senioru dziesmu un deju festivāla 
“Saulei pretī mūžu ejot’’ dalībnieki, 
kuri bija ieradušies no 23 novadiem. 
Dalībnieku kopskaits pārsniedza 1100 
cilvēku. Koncerta noslēgumā, pēc 
pateicībām un apsveikumiem, Rugāju 
novadam bija īpašs brīdis - novada 
domes priekšsēdētāja saņēma svētku 
karogu, jo nākamgad 18. senioru 
festivāls notiks Rugājos. 

Latgales Reģionālajam atbalsta 
centram „Rasas pērles”, šī gada 
13. jūnijā, apritēja 10 gadi kopš 
tā atklāšanas brīža. „Rasas pērles” 
simbolizē to, ka jauns rīts un lecoša 
saule nožāvē pat pašas zemes asaras. 
Saka, ka arī cilvēks atdzimst, saņemot 
veldzi. Šo desmit gadu laikā centrā 
ir pabijuši bērni, viņus pavadošās 
personas un pieaugušie, kuri, saņemot 
speciālistu atbalstu, kaut nedaudz 
remdējuši sāpes par to, kas piedzīvots. 
Centra direktore kopā ar centra 
darbinieku komandu patiešām tic 
labajam un gaišākai nākotnei, palīdzot 
klientiem, kuri cietuši no vardarbības.

Rugāju novada muzeju kā atsevišķu 
struktūrvienību dibināja 1999. gada 
5. jūnijā. Rugāju novada vidusskolas 
skolotājs Leopolds Upītis bija 
apzinājis un savācis samērā plašu 
novadpētniecības materiālu par 
Rugājiem un tas varēja kļūt par labu 
startu pagasta muzejam. Jāteic, ka 
Rugāju vidusskolā vienā telpā muzejs 
pastāvēja jau no sešdesmitajiem 
gadiem. Šogad muzejam apritēja 20 
gadi kopš tā dibināšanas brīža.

JŪLIJS

Jūlijā tika uzsākta gājēju ietves un 
apgaismojuma izbūve Kurmenes 
ielā, Rugāju ciemā. Ietves izbūves un 
apgaismojuma darbi ir bijuši aktuāli 

vairāku gadu garumā, taču, nesaņemot 
Satiksmes ministrijas finansiālu 
atbalstu, kā vienīgais risinājums bija 
noslēgt sadarbības līgumu ar AS 
„Latvijas Valsts ceļi”. Paveikto izbūves 
darbu rezultātā, ceļa posmā no centra 
„Rasas pērles” līdz pagriezienam 
uz Rangučiem caur Rugāju ciemu, 
izbūvēts apgaismojums. Savukārt ceļa 
posmā no viena Vārnienes upes tilta 
pie Rugāju novada vidusskolas līdz 
otram tiltam ir izbūvēta gājēju ietve. 
Apzaļumošanas darbi tiks veikti 2020. 
gada pavasarī.

Šī gada 17. Jūlijā Rugāju novada 
Sociālā dienesta organizētās 
Jauno vecāku atbalsta grupas 
vecāki kopā ar saviem mazuļiem, 
brāļiem un māsām devās uz Rančo 
„Ozolmājas”, lai iepazītu, pabarotu, 
apčubinātu tur mītošos dzīvniekus.

Biedrība “Silenieku skola” šogad 
pie sevis uzņēma 30 bērnus - 
vasaras nometnes dalībniekus 
- piedzīvojumu telšu nometnē. 
Pateicoties biedrības “Mēs pasaulē” 
piesaistītajam finansējumam, bērniem 
par dalību nometnē nebija jāmaksā. 
Nometnes dalībniekiem bija iespēja 
pavadīt brīnišķīgas trīs dienas un divas 
naktis Silenieku skolas sakoptajā un 
labiekārtotajā apkārtnē.

Pašā vasaras vidū, uz Rugājiem no 
visām debess pusēm, mūs visus 
tikties sauca Rugāju novada svētki. 
13. jūlijā, novada svētku ietvaros, 
norisinājās arī Bērnības svētki un 
Rugāju novada vidusskolas 115. 
jubilejas svētku pasākumi. Ikvienam 
svētku dalībniekam bija iespēja 
darboties dažādās meistardarbnīcās, 
piedalīties sportiskās aktivitātēs, 
doties izbraucienā pa Rugāju novadu, 
kā arī apmeklēt Aijas Andrejevas un 
pavadošās grupas koncertu. 

Rugāju novada seniori, agrā 
9. jūlija rītā, sāka ceļojumu uz 
Alūksnes novadu, lai iepazītu pilsētu 
un uzzinātu interesantus faktus par 
dažādiem kultūrvēstures objektiem un 
atpūstos.

26. un 27. jūlijā Rugāju novada 
amatierteātris “Zibšņi”, ar novada 
atbalstu, devās pārstāvēt Rugāju 
novada vārdu XIV Latvijas 
amatierteātru salidojumu Alūksnē. 
Divas neaprakstāmi fantastiskas 
dienas, kurās amatierteātris “Zibšņi” 
spoguļojās, gāja gājienā, iepazinās 
ar citiem kolektīviem, brauca bānītī, 
dziedāja, skatījās izrādes un baudīja 
Alūksnes fantastisko viesmīlību. 

Šī gada 14. jūlijā Rugājos tika 
atklāta jaunā katoļu baznīca. Uz šo 
pasākumu bija ieradušies ļoti daudz 
cilvēku no tuvākajiem novadiem, jo 
Latgalē ne tik bieži tiek būvētas jaunas 
baznīcas. Lai arī draudze pēdējos gados 
samazinājusies, vietējie ir pārliecināti, 
ka baznīca tukša nepaliks. Vecās 
baznīcas pamatā ir bijusī mācītājmāja, 
kuru pārbūvēja, sākoties Otrajam

 

pasaules karam. Koka ēkā ziemā bija 
ļoti auksti un cilvēki nenāca. Jauno 
baznīcu, kas atrodas turpat netālu no 
vecās, sāka būvēt pirms septiņiem 
gadiem. 

AUGUSTS
Šī gada 9. augustā, ierodoties 
gan pašmāju, gan kaimiņvalstu 
delegācijām, Rugāju novadā tika 
atzīmēta Eiroreģiona “Pleskava - 
Livonija” diena 2019. Visas dienas 
garumā, Rugāju novada teritorijā, 
tika piedāvātas dažādas pārrobežu 
kultūras aktivitātes, kurās tikās 
ciemiņi no Latvijas, Igaunijas un 
Krievijas (Pleskavas apgabals). 
Pasākuma svinīgajā atklāšanas brīdī 
klātesošie tika iepazīstināti ar dienas 
programmu, savukārt, pēc tam 
sekoja etnogrāfisko deju, mūzikas 
instrumentu, muzicēšanas un citas 
meistarklases. Taču pašvaldību 
vadītāji tika iepazīstināti ar Rugāju 
novada pašvaldības iestādēm, 
uzņēmumiem un apmeklēja tūrisma 
objektus. Tuvojoties pasākuma 
izskaņai, cauri Rugāju ciemam uz 
Rugāju parku, norisinājās pasākuma 
dalībnieku gājiens un koncerts, kurā ar 
krāšņiem un katrai valstij raksturīgiem 
priekšnesumiem uzstājās Eiroreģiona 
“Pleskava - Livonija” pašvaldību 
pašdarbības kolektīvi no Latvijas, 
Igaunijas un Krievijas.

No 30.  jūlija   līdz 1. augustam   
Rugājos norisinājās 2. līmeņa 
jaunsargu nometne, kurā piedalījās 
jaunsargi no Viļakas, Ludzas, 
Krāslavas, Kārsavas, Balvu, 
Baltinavas, Zilupes un Rugāju 
novadiem. Neskatoties uz mazliet 
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem 
– lietu, vēju, vēsumu – jaunsargi 
neatlaidīgi pildīja savu ierašanās 
mērķi - mācīties un pilnveidot sevi.

31. augustā Rugāju parkā valdīja 
rosība un prieks visas pēcpusdienas un 
nakts garumā. Notika jauki pasākumi 
visai ģimenei “Atā vasara…!”, 
kur katrs varēja sev rast izklaidi un 
atpūtu kādā no aktivitātēm. Darbojās 
piepūšamā atrakcija “Ķepu patruļa”, 
ūdens bumbas, lielā spēle “Cirks”, 
vizināšanās ar poniju, netradicionālās 
stafetes, Laser Tag LATGALE. 
Atpūtas mirkļus varēja kuplināt ar 
kafejnīcas “Devon” piedāvātajām 
gardajām aukstajām un siltajām 
uzkodām. Latgales plānošanas reģions 
dāvāja gardo cukurvati, aicināja 
bērnus zīmēt un minēt krustvārdu 
mīklas, notika pasākuma apmeklētāju 
video filmēšana utt. Laika apstākļi arī 
mūs lutināja ar saules siltumu un bez 
lietus. Pasākumu apmeklēja krietns 
pulks visu vecumu iedzīvotāju. Parkā 
valdīja jauka un priecīga gaisotne. 
Lai daudzas aktivitātes varētu baudīt 
bez maksas, vajadzēja piesaistīt 
finansējumu, tāpēc jau kādu laiku 
iepriekš tika uzrunāti vairāki mūsu 
novada uzņēmējus, kuri arī atbalstīja 
šī pasākuma norisi un dāvāja prieku 
daudzām, jo daudzām bērnu sirsniņām. 
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SEPTEMBRIS 

2019. gada 22. septembrī, Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā, notika 
Nikodema Rancāna balvas 
pasniegšana izcilākajiem Latgales 
reģiona pedagogiem. Atzinības rakstu 
par latgaliešu valodas, kultūrvēstures 
un novadmācības popularizēšanu un 
ieviešanu mācību vai studiju vidē 
saņēma Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja Velga Smoļaka.

No 16. līdz 20. septembrim Rugāju 
novada vidusskolā ciemojās 
Erasmus+ KA229 projekta “School 
gardens around Europe” dalībnieki 
no Spānijas, Itālijas, Portugāles un 
Grieķijas. Projekta mērķis ir veicināt 
izpratni par bioloģisko daudzveidību 
Eiropas valstīs, uzlabot skolēnu 
akadēmiskos rezultātus dabaszinātņu 
jomā, iekļaut skolas dārzus mācību 
programmā starpdisciplinārā veidā, 
sekmēt 3R noteikumu (samazināšana, 
atkārtota izmantošana un otrreizēja 
pārstrāde) ievērošanu ikdienas dzīvē, 
kā arī veicināt atbildību par ūdens un 
enerģijas resursu patēriņu. Projekta 
partneri bija gandarīti piedalīties 
Ekoskolu apbalvošanas pasākumā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur 
Rugāju novada vidusskola, jau 
trešo gadu pēc kārtas, par vērtīgiem 
darbiem vides aizsardzības un 
ilgtspējas labā, saņēma starptautisko 
Zaļā karoga apbalvojumu. 

Šā gada saulainajā 7.septembra dienā 
Lietuvas pilsētā Panevežis notika 
kārtējais Baltijas čempionāts 
svarbumbu celšanā. Par Baltijas 
čempioniem savās svaru kategorijās 
kļuva Dārta un Dita Stivriņas, Ainārs 
un Jānis Dokāni, Edgars Prancāns 
(visi Rugāju novads), Māris Rubulis 
(Viļāni).

Jau vairāk kā desmit gadus tiek 
organizētas Lielās talkas, kuru 
galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus 
cīņā ar globālo piesārņojumu un 
klimata pārmaiņām. Šogad Lielā talka 
norisinājās gan pavasarī, gan rudenī. 
Pavasara talkā uzsvars tika likts uz 
atkritumu savākšanu un apkārtējās 
vides sakopšanu. Taču rudens talkā, 
21. septembrī, ikviens tika aicināts 
piedalīties akcijā “Laimes koki” un 
iestādīt savu laimes koku. Rugāju 
novadā talkas dalībnieki rosījās jau 
20. septembrī. Tā kā brīvdabas 
estrādes teritorijā tika nozāģēti 
bīstamie koki, tad liepas attiecīgi 
tika pārstādītas otrpus žogam. 

Reiz sensenos laikos Rugājiem cauri 
gāja dzelzceļš un kursēja vilcieni. 
Dzelzceļa līniju slēdza tālajā 1965.
gadā, sliedes ar laiku demolēja, bet 
pats dzelzceļa uzbērums saglabājās un 
šobrīd ir Rugāju novada pašvaldības 
īpašums. Pastaiga kājām pa veco 
dzelzceļu vai brauciens ar velosipēdu 
sākotnēji šķita diezgan nereāla ideja, 
taču kādā septembra pēcpusdienā, 
Rugāju novada pašvaldības vadība, 
kopā ar speciālistiem, devās pētīt, cik 

tad piemērots būtu vecais dzelzceļš 
posmā no Rugājiem līdz Lazdukalnam 
pastaigu takas iekārtošanai. Lai šī 
vieta kļūtu par iecienītu pastaigu taku, 
daudz var izdarīt pašu spēkiem, tāpēc 
ir nolemts, ka 2020. gada pavasarī 
organizēt iedzīvotāju talkas un 
piesaistīt arī pašvaldības rīcībā 
esošo tehniku, galvenokārt, attīrot 
vidus posmu, kas ir aizaudzis un ir 
jālabo dažas pārejas. 

OKTOBRIS
Rugāju novadā no 14. līdz 18. 
oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa, 
kuras fokusā ir nākotnes profesijas. 
Karjeras nedēļa šogad tika aizvadīta 
ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, 
rosinot jauniešus apzināties straujās 
izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un 
vidē, kas nosaka nepieciešamību jau 
tagad attīstīt specifiskas prasmes un 
kompetences, lai veiksmīgi iekļautos 
nākotnes darba tirgū. Rugāju novada 
izglītības iestāžu audzēkņiem arī 
bija iespēja piedalīties aizraujošos 
un izglītojošos pasākumos Karjeras 
nedēļas ietvaros. 

2019. gada 1.novembrī Pečoros 
(Krievija) Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
līdzfinansētā projekta “No hobija uz 
biznesu – uzņēmējdarbības attīstība 
Latvijas – Krievijas pierobežas 
teritorijā” ietvaros, Pečoru rajona 
administrācijas noorganizētajos trīs 
projekta pasākumos tikās visu projekta 
partneru vadītāji, speciālisti, uzņēmēji 
un amatnieki. Uz tikšanos devās arī 
Rugāju novada pašvaldības vadība, 
speciālisti un uzņēmēji. 

Lai klātienē pārrunātu iedzīvotājiem 
aktuālus un būtiskus jautājumus, kā arī 
uzklausītu viedokļus, Rugāju novada 
pašvaldība, šī gada 15. oktobrī, 
rīkoja tikšanos ar iedzīvotājiem un 
aicināja izmantot iespēju tikties ar 
pašvaldības vadību un speciālistiem.

Šī gada 18. oktobrī, Mežaparka estrādē, 
tapa unikāls, pašvaldību veidots, 
rododendru dārzs. Šis jau ir otrais 
vides objekts, kas skaistā veidā vēstīs 
par Latvijas pilsētām un novadiem. 
Pirmais atrodams Vecrīgā – ģerboņu 
siena. Rugāju novada pašvaldībai 
bija gods iestādīt rododendru ar 
nosaukumu “Babītes Antons”. 

NOVEMBRIS
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 
nolēma reģistrēt divas iniciatīvas 
grupas parakstu vākšanai par 13. 
Saeimas atsaukšanas referenduma 
rosināšanu. Tiesības piedalīties 
parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem 
Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

Lāčplēša diena novadā sākās ar 
piemiņas brīdi skvērā, atceroties 
vēstures notikumus, kas risinājušies 
100 gadus atpakaļ, kad brīvības cīņu 
kaujās tika nosargāta mūsu jaunā, 

nodibinātā Latvijas valsts. Piemiņas 
brīdim svinīgumu deva Zemessardzes 
bataljona pārstāvju klātbūtne un 
zalves, kas atskanēja pasākuma laikā. 
Svētku pasākuma gaitā notika lāpu 
gājiens, kad devāmies cauri Rugāju 
ciemam, lai noliktu ziedus kritušo 
partizānu piemiņas vietā. Prieks un 
gandarījums, ka pasākumu kuplināja 
novada jaunsargi, instruktora 
J.Rakstiņa vadībā. Lačplēša dienas 
pasākums noslēdzās Rugāju tautas 
namā, kur dāmu vokālā ansambļa 
dalībnieču balsis priecēja, izdziedot 
mūsu tautai svarīgas dziesmas, kas 
devušas spēku un palīdzējušas pārvarēt 
dažādus mirkļus mūsu valsts vēsturē.

Šī gada 16. novembrī uz svētku 
sarīkojumu, par godu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 101. 
gadadienai, Rugāju tautas namā, 
pulcējas tuvāki un tālāki ciemiņi, lai 
kopā ieskandinātu skaisto dzimšanas 
dienu mūsu Latvijai. Pasākuma 
apmeklētājus priecēja ne tikai Rugāju 
novada mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi, solisti un mūzikas 
instrumentu spēlētāji, bet arī Latgales 
patriota un mūziķa Ginta Ločmeļa 
izpildītās dziesmas. Pasākuma laikā 
tika pasniegti arī Rugāju novada 
pašvaldības Atzinības raksti Rugāju 
novada cilvēkiem.

28. novembrī Rugāju novadā notika 
tikšanās ar VARAM ministrijas 
pārstāvi A.Šultu par Administratīvi 
teritoriālo reformu. 

DECEMBRIS
Ar radošām darbnīcām, svētku prieku 
un čaklu rūķu līdzdarbošanos, Rugāju 
novadā 13. decembrī svinīgi tika 
iedegtas Ziemassvētku egles.
 
14. decembrī Rugāju dāmu vokālais 
ansamblis atzīmēja pastāvēšanas 
30 gadu jubileju. Īpašs prieks par 
ansambļa izdoto jubilejas disku 
“Spuldzītes vējā”. 

Ar sirsnīgiem koncertiem Rugāju 
novada dievnamos uzstājās tuvāku 
un tālāku novadu ciemiņi, kā arī 
Latvijā zināmi mūziķi. 

Rugāju novada pašvaldības 
Atzinības raksti 2019. gadā pasniegti 

Ivetai Arelkevičai, Sofijai Sudarovai, 
Ritai Pipurei, Inārai Ločmelei, Evijai 
Konivalei, Veltai Kadakovskai, 
Natālaijai Garajai, Venerandai 
Ceirulei, Aināram Dokānam, Dārtai 
Stivriņai, Irēnai Svilānei, Lidijai 
Loginai, Annai Stērniniecei, Ivetai 
Birkovai, Anitai Leonei, Eduardam 
Stalidzānam, Vijai Ločmelei. 

Gaidot Rugāju novada vidusskolas 
115 gadu jubileju, sadarbībā 
ar Rugāju novada muzeju, tika 
apkopota informācija par novada 
teritorijā bijušajām skolām: 

Kurmenes krievu skola (Skolai 
bijis smags liktenis  - tā trīs reizes 
ir nodegusi, kā arī divas reizes tā 
ir pievienota Rugāju sešklasīgajai 
pamatskolai un Rugāju vidusskolai, 
trīs reizes slēgta, divas reizes 
atjaunota).

Rugāju Valsts divgadīgā 
lauksaimniecības skola (Skola 
dibināta 1922. gadā Domopolē (tagad 
- Bērzpils pagastā). Tā atradās bijušajā 
Domopoles muižas centrā un par 
skolas pārzini bija iecelta Leontīne 
Grauduma, bet no 1925. gada – Jūlijs 
Zariņš. Taču 1938. gadā, audzēkņu 
trūkuma dēļ, skola tika pārcelta uz 
Rugājiem).

Upetnieku astoņgadīgā skola 
(Pirmās ziņas par Upītnieku 
I. pakāpes pamatskolu (skolas 
pirmais nosaukums, taču dažādos 
laika periodos tā ir saukta gan par 
Upetnieku, gan par Upatnieku skolu) 
saglabājušās no 1921./1922. mācību 
gada. Tajā gadā skolā mācījušies 46 
skolēni).

Benislavas pirmās pakāpes 
pamatskola (Rugāju novada teritorijā 
pirmā dibinātā skola ir Benislavas 
sākumskola. Benislavas muižu, kas 
piederēja muižniekam Benislavskim, 
nopirkuši 22 brīvlaistie zemnieki 
no Vecgulbenes un Stāmerienas. 
Uzņēmīgie zemnieki lēmuši, ka 
bērniem ir nepieciešama skola, paši 
organizējuši privātskolu, maksādami 
skolotājam algu).

Šogad apaļas un pusapaļas jubilejas 
svinētu vairāki mūsu novada 
dižgari: - 115 gadi Tālim Matīsam – 
operdziedātājs – tenors, radiofona 
dziedātājs, komponists, vokālais 
pedagogs, pirmais profesionālais 
režisors Latgalē. 110 gadi Jānim 
Zibenim - metālkalējs, sabiedriskais 
darbinieks, Brīvības pieminekļa 
Latgales zvaigznes kalējs, pirmais 
izglītotais tēlnieks Latvijā, pedagogs.  
95 gadi Broņislavai Martuževai - 
dzejniece, komponiste, Triju Zvaigņu 
IV šķiras ordeņa virsniece. Dzimusi 
1924. gada 8. aprīlī. - 95 gadi mūsu 
novadniecei, dzejniecei Lūcijai 
Strodai (dz. Jaudzema). Dzimusi 
1924. gada 6. novembrī.

“Mūsdienu jauniešiem 
ir pietiekoši 

daudz drosmes un 
apņēmības atgriezties 

dzimtajās 
vietās – tikai ir 

jānodrošina iespējas 
darboties tur, kur 

viņi vēlas.” 
(Intervija ar Zemessardzes 

31. kājnieku bataljona kapteini un 
Izlūkošanas dienesta 

(S-2) nodaļas 
priekšnieku ALDI ŠMAGRI, 

“Kurmenīte”, 
Nr. 156, aprīlis)
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Projektu īstenošana Rugāju novadā 2019. gadā 

Lonija Melnace
Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Rugāju novada dome aktīvi apgūst 
Eiropas Savienības fondu projektus, 
2019. gadā ir  pabeigti iesāktie 
projekti, kā arī iesniegti projekti, 
kuru īstenošana būs turpmākajos 
gados. 

Triju gadu garumā turpinājās 
iesniegtais projekts “DZĪVO 
VESELS! - veselīga dzīvesveida un 
profilakses veicināšanas pasākumi 
Rugāju novada iedzīvotājiem” 
Eiropas Sociāla fonda atbalstītajā 
9.2.4.2.  pasākumā “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei”. Projekts 
tika īstenots no 2017. - 2019.gadam. 
Kopējās projekta izmaksas EUR  30 
709,00,  t.sk. Eiropas Sociālā fonda 
finansējums EUR  26 102,55, valsts 
budžeta finansējums EUR 4 606,35. 
Rugāju novada dome arī 2020.gadā 
piedāvās iedzīvotājiem sabiedrības 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumus.

Kopš 2015.gada 21.decembra Rugāju 
novada dome  īsteno projektu Nr. 
8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!”. 
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas 
jauniešu prasmes un veicināt viņu 
iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē 
pie amata meistara, nodarbinātībā,  
Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas 
projekta pasākumā vai Nodarbinātības 
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos 
bezdarba samazināšanas pasākumos, 
kā arī nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā. Rugāju 
novadā 2019. gadā projektā “Proti un 
Dari!” iesaistīti 2 jaunieši, izlietotais 
finansējums- 1147,83 EUR.

Rugāju novada dome sagatavoja un 
iesniedza Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) projektu “Aktīvās atpūtas 
laukuma izveide Rugājos” LEADER 
projektu konkursa 5.kārtā. Projekta 
ietvaros bija plānots izveidot aktīvās 
atpūtas laukumu, aprīkojot ar 
kvalitatīvām un izturīgām iekārtām, 
kas paredzētas 6, 12 un 15 gadus 
veciem bērniem un pusaudžiem. Tas 
risinātu sākumskolas un pamatskolas 
vecuma bērnu aktīvās atpūtas 
dažādošanas problēmas, taču pie 
projekta izvērtēšanas projekts ieguva 
nepieciešamo punktu skaitu, bet 
neguva finansiālu atbalstu.

Rugāju novada dome sagatavoja un 
iesniedza Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) projektu “Multisensorā 
“Brīnumu istaba” Eglainē” 
LEADER projektu konkursa 5.kārtā. 
Projekta ietvaros tika paredzēts, 
izveidojot multisensoro vidi, 
sniegtu pakalpojumu pieejamību, 
kas veicinātu veselības uzlabošanos 
bērniem un jauniešiem, kuri cieš no 
dažādiem attīstības traucējumiem, 

stresa, sociālās atstumtības, 
mazvērtības trūkuma, sekmējot viņu 
sociālās prasmes, vispārējo attīstību, 
dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Arī 
šis projekts pie projekta izvērtēšanas 
ieguva nepieciešamo punktu skaitu, 
bet neguva finansiālu atbalstu.

Apstiprināts Lauku atbalsta 
dienestā (LAD) iesniegtais projekts 
“Labvēlīgas vides un apstākļu 
radīšana veselam un sportiskam 
cilvēkam Rugāju novadā” LEADER 
projektu konkursa 5.kārtā. Projekta 
ietvaros tika uzstādīti trīs jauni, 
daudzfunkcionāli vingrošanas rīki 
– vingrošanas sols, svaru stienis 
un iekārta ar vicināšanas virvēm 
spēka treniņiem. Tika pielāgots un 
uzlabots segums stadiona zonā, kurā 
tika uzstādīti šie trenažieri., kā arī 
ieklāts jaunākās paaudzes gumijas 
granulu segums sporta centra otrajā 
stāvā, pārveidojot to par fizisko 
aktivitāšu sporta manēžu ar stabilu, 
drošu un neslīdošu grīdu. Projekta 
īstenošana notika 2019.gadā. Kopējās 
izmaksas EUR 24196,37; t.sk. ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR  
16584,30, pašvaldības finansējums 
EUR 7612,07.

2019.gada decembrī tika sagatavots 
un iesniegts Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) projekts “Viedā sola 
uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā” 
LEADER projektu konkursa 7.kārtā. 
Projekts tieši papildinās tūrisma 
infrastruktūras attīstību, teritorijas 
labiekārtošanu, piesaistot lielāku 
tūristu skaitu novadam. Projekta 
ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts 
viedais sols - velosipēdu apkopes 
punkts, kurš veic daudz un dažādas 
funkcijas. Viedais sols ir augstas 
kvalitātes cinkota tērauda konstrukcija, 
eleganti noformēta ar jaudīgiem saules 
paneļiem jumtiņa vietā ar daudzām 
iebūvētām funkcijām solā – bezvadu 
internets WiFi, viedtālruņu lādētājs, 
velosipēda turētājs, kontaktligzda 
elektrisko velosipēdu, elektroskūteru 
u.c. ierīču uzlādēšanai, LED gaisma, 
LDC displejs, velosipēda remonta 
instrumenti, USB pieslēgvietas 
elektriskajām ierīcēm, apgaismojums 
un iebūvēti sensori datu vākšanai un 
analīzei – interneta lietotāju skaita un 
datu izmantošanas skaitītājs, uzlādēto 
velosipēdu skaits, temperatūras 
sensors u.c.  Projekta īstenošana 
notiks 2020.gadā. Kopējās izmaksas 
EUR 10527,00; t.sk. ELFLA (Eiropas 
Lauksaimniecības Fonds lauku 
attīstībai) finansējums EUR  9000,00, 
pašvaldības finansējums EUR 
1527,00.

2018. un 2019.gadā tika realizēts 
Lauku atbalsta dienestā (LAD) 
iesniegtais projekts “Autoceļa 
“Pelnupe – Osa” posma pārbūve”, 

pasākuma “Pamatpakalpojumu un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros, pašvaldības grants ceļu 
pārbūvei. Projekta kopējās izmaksas 
EUR 302 912,64, t.sk. ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 224 
263,21, pašvaldības finansējums EUR 
73 649,43.

2018. un 2019.gadā tika realizēts 
LAD iesniegtais projekts “Autoceļa 
“Ozolnes - Liepari” pārbūve”, 
pasākuma “Pamatpakalpojumu un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros, pašvaldības grants ceļu 
pārbūvei.  Projekta kopējās izmaksas 
EUR 296 918,93, t.sk. ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 214 
075,95, pašvaldības finansējums EUR 
82842,98.

2018. un 2019.gadā tika realizēts 
LAD iesniegtais projekts “Autoceļa 
“Egļusala - Žeivinieki” pārbūve”, 
pasākuma “Pamatpakalpojumu un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros, pašvaldības grants ceļu 
pārbūvei.  Projekta kopējās izmaksas 
EUR 634 975,97, t.sk. ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 191 
660,84, pašvaldības finansējums EUR 
443 315,13.

2019.gada sākumā LAD apstiprināja 
projektu “Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Baldonēs”, pasākuma 
4.3. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. 
Projektu paredzēts realizēt līdz 2021.
gadam.  Projekta kopējās izmaksas 
EUR 60 598,27, t.sk. ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 52 
058,88, pašvaldības finansējums EUR 
8539,39.

2019.gada sākumā LAD apstiprināja 
projektu “Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Rugājos”, pasākuma 
4.3. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. 
Projektu paredzēts realizēt līdz 2021.
gadam. Projekta kopējās izmaksas 
EUR 64 015,58, t.sk. ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 55 
779,84, pašvaldības finansējums EUR 
8235,74.

2019.gada sākumā LAD apstiprināja 
projektu “Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Kozupē”, pasākuma 

4.3. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. 
Projektu paredzēts realizēt līdz 2021.
gadam. Projekta kopējās izmaksas 
EUR 22 581,80, t.sk. ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 20 
323,62, pašvaldības finansējums EUR 
2258,18. 

2019.gada sākumā LAD apstiprināja 
projektu “Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Kaņepienē”, pasākuma 
4.3. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. 
Projektu paredzēts realizēt līdz 2021.
gadam. Projekta kopējās izmaksas 
EUR 113 411,44, t.sk. ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 99 
578,88, pašvaldības finansējums EUR 
13 832,56.

2019.gada sākumā LAD apstiprināja 
projektu “Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana 
Rugāju pagastā un Lazdukalna 
pagastā”, pasākuma 4.3. “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts 
realizēt līdz 2021.gadam. Projekta 
kopējās izmaksas EUR 99 901,25, t.sk. 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums 
EUR 42 258,78, pašvaldības 
finansējums EUR 57 642,47. 

Uzsākta iesniegtā projekta 
“Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu 
pierobežā” 5.6.2. SAM „Teritorijas 
revitalizācija, reģenerējot degradētas 
teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” 
realizēšana. Notiek NĪ “Rosība” 
laukuma un pašvaldības ceļa 
“Benislava – Blāzma” pārbūve 
Lazdukalna pagastā. Tiek izstrādāts 
būvprojekts pašvaldības “Skolas un 
Dzelzceļa ielu” pārbūvei Rugāju 
ciemā. Projekti būs vērsti uz 
degradēto teritoriju sakārtošanu, 
ceļu infrastruktūras izbūvi, lai 
sakārtotās teritorijas varētu piedāvāt 
uzņēmējiem. Finansējums Rugāju 
novada pašvaldībai būs pieejams no 
Eiropas Reģionālā un attīstības fonda 
finansējums, t.i.  EUR 783 965 un 
valsts budžeta EUR 27 669,37, kā 
arī jāparedz pašvaldības finansējums 
EUR 110 677,50.

Apstiprināts Rugāju novada domes 
sagatavotais projekta iesniegums 
„Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Rugāju novadā”  
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
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„Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 
„Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” ietvaros. 2020.
gadā paredzēts  Lazdukalna   pagastā  
pārbūvēt ēku, izveidojot dienas 
aprūpes centru, kas paredzēta sociālo 
pakalpojumu sniegšanai personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Kopējās projekta 
izmaksas EUR 182 515,00 t. sk. 
attiecināmās izmaksas EUR 182 
515,00;  ERAF fi nansējums EUR 
110 561,20; valsts budžeta dotācija 
EUR 6270,84  un pašvaldības 
līdzfi nansējums EUR  65 682,96.
2018.gadā ir uzsākta un pašlaik 

turpinās Rugāju novada Attīstības 
programmas 2020. – 2026.gadam 
izstrāde. Apzinot novada iestāžu 
vajadzības tiek izstrādāti Rīcības 
un Investīciju plāni turpmākajiem 
7 gadiem. Attīstības programmas 
izstrādi plānots pabeigt 2020.gada 
sākumā.

No 2019. gada 8. februāra tiek 
īstenots Eiropas Savienības fondu 
darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena 
“Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 
8.3.4. specifi skā atbalsta mērķa 
“Samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 
un intervences pasākumus” 
projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”. 
Projektā apgūts fi nansējums EUR 16 

549,19 (līdz 1. decembrim). Atklāta 
projektu konkursa “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 
ietvaros Rugāju novada dome ir 
noslēgusi 2 līgumus ar biedrībām, par 
kopējo summu EUR 9 200 apmērā 
(Eiropas Sociālā fonda fi nansējums un 
valsts budžeta fi nansējums).

No 2017. gada 15. marta tiek 
īstenots Eiropas Savienības fondu 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.5. specifi skā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”. 
2019. gadā izlietots fi nansējums (līdz 
1. decembris) EUR 6628,63 apmērā.

No 2017. gada 1. septembra tiek 
īstenots Eiropas Savienības fondu 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.2. specifi skā 
atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu 
vispārējās izglītības iestādēm 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
“Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai’. 2019. 
gadā izlietots fi nansējums (līdz 1. 
decembris) EUR 11 748,60 apmērā.

Kā jau katru gadu, arī 2019.gadā tika 
sagatavotas atskaites projektiem, 
kuri realizēti iepriekšējos gados. Pēc 
katra projekta realizācijas atskaites 
iesniedzamas vēl 5 gadu garumā.

Īstenots Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu 
draudzes projekts “Augustovas baznīcas zvanu torņa 
atjaunošana” Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2201-000008

Gunta Grigāne
Projekta vadītāja 

2017. gadā    tika  izstrādāts 
Augustovas svētās Elizabetes 
draudzes projekts un iesniegts 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projektu  
iesniegumu konkursa Latvijas  
Lauku       attīstības     programmas 

2014.–2020.gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”. 
         Lai varētu pilnībā veikt 
projekta mērķa izpildi, bija vajadzīga 
atļauja no VKPAI (Valsts  kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas) 
par darbu uzsākšanu pie zvanu torņa 
atjaunošanas. Augustovas baznīca ir 
vietējas         nozīmes        arhitektūras 

piemineklis. VKPAI  pieprasīja 
veikt baznīcas būvizpēti un pēc 
tambūvprojektu, kas prasīja 
ievērojamus fi nanšu līdzekļus. Pēc 
būvizpētes saņēmām atzinumu, ka 
zvanu tornis atrodas pirms avārijas 
stāvoklī. Paldies visiem atsaucīgajiem  
baznīcas apmeklētājiem, kuri ziedoja 
līdzekļus, lai varētu izpildīt VKPAI  
prasības un veikt baznīcas zvanu 
torņa atjaunošanu. Pateicoties cilvēku 
atsaucībai un vēl jo vairāk projekta 
celtniecības darbu fi nansētājiem -  
ELFLA par 8998,63 eiro fi nansējumu, 
Rugāju novada pašvaldībai par 
999,85 eiro fi nansējumu, baznīcas 

zvanu tornis tika pilnībā autentiski  
atjaunots un iesvētīts šī gada rudenī. 
Tagad mūs visus priecē atjaunotais 
zvanu tornis  un vairs nejūtamies 
apdraudēti, ka tas varētu sabrukt. 
Kopējais   fi nansējums: 9998,48 
eiro, publiskais fi nansējums. No 
tiem ELFLA fi nansējums - 8998,63 
eiro, Rugāju novada pašvaldības 
- 999,85 eiro. Projekta Nr.19-07-
AL19-A019.2201-000008 mērķis 
bija – atjaunot kritiskā stāvoklī esošo 
Augustovas baznīcas zvanu torni.
      Sasniedzamie rezultāti: tika 
pilnībā veikta autentiska Augustovas 
baznīcas zvanu torņa atjaunošana.
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Sveikt ansambli 30 gadu jubilejā, bija ieradušies dalībnieki no Rogovkas 
amatierteātra. 

Vēl vismaz 50 dziesmotus gadus dāmu vokālajam ansamblim vēlēja 
Rugāju jauktais koris. 

Rugāju novada deju kolektīvu pulkam ir pievonojies jauns deju kolektīvs 
“Švirksts” Astrīdas Circenes vadībā. Dejotāji priecēja pasākuma 
apmeklētājus ar deju un sveica ansambli svētkos. 

Rugāju tautas nama dāmu vokālā ansambļa izdotais disks “Spuldzītes 
vējā” priecēs gan pašas dziedātājas, gan arī tos, kuriem disks tika 
dāvināts. 

Uz pasākumu ar sveicieniem bija ieradušies ansambļa iemantotie dziesmu 
draugi, tostarp arī dziedātājas no Rankas. 

Skanīgas balsis, mirkļus un dziesmas, kuras dāmas laimīgas dara, 
vēlēja tuvākie kaimiņi - Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis 
“Naktsvijole’’. 

Rugāju tautas nama vokālā ansambļa jubilejas pasākums pulcēja gan 
tuvākus, gan tālākus ciemiņus. 
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Ar dziesmotu sveicienu uz pasākumu bija ieradušās arī dziedātājas no 
Kubulu pagasta. 
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PALDIES 
visiem ziedotājiem, kuri atbalstījuši 

Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgās Sirds Romas katoļu 

baznīcas labiekārtošanu! 

Prāvests Oļģerts Misjūns 
un baznīcas valde

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,

Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.

Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.

Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.

/I.Ziedonis/

Rugāju novada sociālais dienests 
sveic novada iedzīvotājus un sadarbības 
iestāžu darbiniekus Ziemassvētkos, sakot 

paldies par sadarbību un atbalstu. 

Lai jaunais 2020. gads atnes mieru, prieku, 
mīlestību, veselību un pārticību katrā sētā. 

Lai piepildās visas Jūsu baltās 
cerības un sapņi!

Aizmirsti nedienas vakarējās,
Ietinies putenī, ietinies vējā,

Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.

Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.

Sasildīt zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,

Ar savu karsto mīlestību.
Un tad ziema neliksies spīva,

Balta dvēsele vienmēr būs dzīva.
(M. Bārbele)

Lai svētku mirdzumā dzimst Ticība, 
Cerība un Mīlestība jauniem darbiem 
un sapņiem! Mierpilnus un dvēseliskus 

Ziemassvētkus un panākumiem 
bagātu Jauno – 2020. – gadu!

Lazdukalna pagasta bibliotēkas 
vadītāja Ligita

PALDIES Rugāju novada vidusskolas skolotāju kolektīvam, 
skolotājai Velgai un skanīgajam ansambļu kolektīvam, kultūras 

nodaļai, Armandam Smirnovam, Zinaīdai Feldmanei par ziedotajiem 
žurnāliem, Maijai Vidomskai par dāvinātajiem apaviem, Jānim 

Morozam, Aivaram Cibulim, Guntaram Šmagrim un visiem 
saimnieciskās nodaļas darbiniekiem, Kvesku ģimenei, Svilānu ģimenei, 

Stikiņu ģimenei, Birutai Prolei, Andrim Loginam, Lailai Useniecei, 
Sandrai Paiderei, Ivetai Birkovai, Dainim Kaņepam, Baibai Kuzņicovai, 
Pēterim Krimam, Edvīnam Kuldam, Evijai Krasovskai, Inesei Kočānei, 

Sandrai Kapteinei, Dainai Tutiņai un Rugāju novada domes kolektīvam, 
dakterei Dacei Paiderei – Trubņikai un Ārijai Dokānei, aptiekas “Jaunais 

Jumis” kolektīvam – Vitai un Verai, SAC “Rugāji” darbiniekiem par 
sirdssiltumu, čaklumu, iecietību, neizsīkstošu enerģiju un darboties gribu. 

SAC “Rugāji” vadītāja Sarmīte Pērkone 

Kultūras notikumu norise decembra mēnesī Rugāju novadā

   22.decembrī plkst. 11.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā 
   Koncerts Adventes izskaņā slavenā tenora JĀŅA KURŠEVA  un soprāna IVETAS
   APINES sniegumā.
   22.decembrī plkst. 14.00 Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās
   Sirds Romas katoļu baznīcā 
   Rugāju jauktā kora prezentācijas koncerts par dalību projektā “Mana balss 
   Zvaigžņu  ceļā.” Īpašie viesi tenors JĀNIS KURŠEVS  un soprāns IVETA APINE.
   24.decembrī plkst. 15.40 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā 
    Pirms Dievkalpojuma un tā laikā uzstājas garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte.”
   25.decembrī plkst. 11.40 Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās
   Sirds Romas katoļu baznīcā 
   Pirms Dievkalpojuma un tā laikā uzstājas Rugāju jauktais koris.
   25.decembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā 
   Ar koncertu Ziemassvētku noskaņās viesojas dziedātājs GREGS UN DRAUGI. 
   Ieeja: brīva.
   25.decembrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā 
   Balle kopā ar Lauri Neilandu. Ieeja:2.50 eiro. Var ņemt līdzi groziņus, būs galdiņi.
   30.decembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā
   Sirsnīgās, jaukās un patiesi smieklīgās latviešu komēdijas “JAUNGADA 
   TAKSOMETRS 2” demonstrēšana. Ieeja: 2,00 eiro. Lieliska izklaide un 
   priecīgs vakars garantēts!


