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Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums

AS “Latvijas valsts meži” 
izsludina konkursu 
mežsaimniecisko darbu 
veikšanai
Gita Sauka
AS “Latvijas valsts meži” Sabiedrisko attiecību konsultante

Lai nodrošinātu savlaicīgu un 
kvalitatīvu mežu kopšanu un 
atjaunošanu, akciju sabiedrība 
“Latvijas valsts meži” (LVM) 
izsludinājusi atklātu konkursu 
meža stādīšanas, jaunaudžu 
kopšanas, agrotehniskās kopšanas 
un atjaunoto platību aizsardzības 
darbu veikšanai 2020.–2024. gadam. 
Konkursā aicināti piedalīties 
darbu veicēji ar mežkopības darbu 
pieredzi vai bez tās. Piedāvājumi 
jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu 
sistēmā (EIS) līdz 11. oktobra plkst. 
12.00.
        Potenciālie darba veicēji aicināti 
pieteikties vienam vai vairākiem 
mežsaimnieciskajiem darbiem: meža 
stādīšanai (19 960 ha), atjaunoto meža 
platību papildināšanai (2 869 ha), 
atjaunoto meža platību agrotehniskajai 
kopšanai (52 084 ha), jaunaudžu 
kopšanai (49 942 ha), atjaunoto meža 
platību aizsardzībai (32 155 ha) un 
jauno kociņu stumbru aizsardzībai 
(9 865 ha). Līgumus ar konkursa 
uzvarētājiem LVM slēgs uz vienu, 
trim vai pieciem gadiem. Darba vietas 
plānotas 66 meža iecirkņos visos 
Latvijas reģionos.
         Pateicoties     meža    kopšanas 
darbiem, LVM reģionos rada papildus 
darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem. 

Tie ir gan sezonāli darbi, kurus darba 
veicējs var organizēt paralēli savam 
ikdienas darbam, gan dažādi pastāvīgi 
darbi. Agrotehniskās un jaunaudžu 
kopšanas darbos nepieciešama 
krūmgrieža un motorzāģaoperatora 
apliecība, jo dažreiz jaunaudžu 
kopšanā nepieciešams izmantot 
motorzāģi. LVM Mežkopības 
plānošanas vadītājs Edmunds Linde 
stāsta: “Nākamajos piecos gados kopā 
ar sadarbības partneriem plānojam 
veikt mežsaimnieciskos darbus 166 
875 hektāru platībā. Tas dod lielisku 
iespēju cilvēkiem no visiem Latvijas 
reģioniem pieteikties veicamajiem 
darbiem ar dažādām prasmēm un 
pieredzi meža darbos, turklāt dažādie 
darbu komplekti ļauj strādāt mežā 
visu gadu. Jau otro gadu pieteikšanās 
konkursam notiek elektroniskajā 
iepirkumu sistēmā, kas to padara drošu, 
ātru un ērtu lietošanai attālināti.”
        Savukārt, uz jautājumu par to, kā 
norit darba organizācija un apmaksa, 
Lauris Ropājs atbild: “Pakalpojuma 
sniedzējs saņem darba uzdevumu 
elektroniski LVM mobilajā lietotnē, 
kurā norādītas darba vietas koordinātas 
mežā. Pēc darba pabeigšanas un tā 
kvalitātes pārbaudes, atbilstoši LVM 
prasībām, sadarbības partneris saņem 
apmaksu.”

2019. gada 22. septembrī Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā, Rēzeknē, 
notika Nikodema Rancāna balvas 
pasniegšana izcilākajiem Latgales 
reģiona pedagogiem. 
       Nikodema Rancāna balvu ir 
iedibinājusi Latgaliešu kultūras 
biedrība (LKB) un konkurss notiek 
sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmiju (RTA) un Latgales 
pašvaldībām. Šogad arī Latgales 
plānošanas reģiona Attīstības padome 
ir iesaistījusies konkursa rīkošanā. 
Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga 
profesijas prestižu un atpazīstamību 
sabiedrībā, godinot izcilu veikumu 
pedagoģiskajā darbībā, latviskās 
un latgaliskās kultūras tradīciju 
ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.
        Atzinības rakstu par latgaliešu 
valodas, kultūrvēstures un 
novadmācības popularizēšanu un 
ieviešanu mācību vai studiju vidē 
saņēma Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja VELGA SMOĻAKA. 
       Pedagoģe Velga Smoļaka darbam 
skolā veltījusi 24 savas dzīves 
gadus, 16 no tiem aizvadījusi Rugāju 
vidusskolā. Velgas sirdslieta ir mūzika, 
ko viņa aizrautīgi nodod arī saviem 
audzēkņiem. Jau agrīnā pirmsskolas 
vecumā prot noteikt bērnu muzikālos 
talantus un metodiski, atbildīgi 
tos izkopt laika gaitā. Pedagoģe 
ir radoša, centīga, aizrautīga, un 

viņas darba spējas var tikai apbrīnot 
– Velga vada mācību stundas un 
nodarbības mūzikā, sākumskolas kori, 
ansambļus, māca solistus, sākot jau 
no pirmsskolas vecuma. Skolēni gūst 
augstus rezultātus skatēs, konkursos 
arī ārpus novada. Velgas audzēkņi 
ar savu dziedājumu kuplina ne tikai 
skolas, bet arī novada un starpnovadu 
pasākumus, kā arī ir uzstājušies Rīgā. 
Katru gadu skolotāja savu veikumu 
apkopo lielā mapē, kas gada beigās ir 
pilna ar skolēnu diplomiem, koncertu 
fotogrāfi jām un bērnu atsauksmēm. 
            Skolotāju raksturo kvalitāte, 
jo viņas paveiktais darbs vienmēr 
ir perfekts, pilns pašatdeves un 
nostrādāts līdz pēdējai notij. 
Skolotāja 2018.gadā ieguvusi Skolas 
lepnuma balvu. Nozīmīgs pedagoģes 
ieguldījums novada kultūrvēstures 
izpētē ir aktīvā darbība projektos, 
apzinot Rugāju novada komponistu, 
prozaiķu un dziesmu tekstu autoru 
daiļradi. Projekta atskaites koncerts, 
kurā piedalījās novada dzejnieki, 
komponisti un prozaiķi, bija 
aizkustinošs, pārdomāts, sirsnīgs, kas 
ilgi paliks visu atmiņās. Skaisto sajūtu 
papildināja Velgas agrā pavasarī 
plaucētie ķiršu zari. 
       Šobrīd ar izveidoto prezentāciju 
tiek iepazīstināti skolas viesi, atklājot 
Rugāju novada bagātības – radošos 
cilvēkus. 

Pasniegtas Nikodema 
Rancāna balvas
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
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Skolotāja svarīgākais pienākums 
ir arī viņa grūtākais pienākums - palīdzot rast 

atbildes uz visdažādākajiem skolēnu jautājumiem, 
pedagogs palīdz atrast arī stabilu pamatu skolēna 

turpmākajai dzīvei. Vēlu izturību, pacietību, 
veiksmi un sapratni, veicot šo atbildīgo darbu! 

SveicuSkolotāju dienā! 
Rugāju novada domes priekšsēdētāja 

Sandra Kapteine 
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Par izmaiņām komisijas sastāvā

Ņemot vērā, ka Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktores vietniece 
izglītības jomā Irīna Krivošejeva, izbeidzot darba attiecības ar Rugāju novada 
Eglaines pamatskolu, ir izteikusi vēlmi izslēgt viņu no Rugāju novada 
pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām komisijas, Izglītības pārvalde ierosina I. Krivošejevas 
vietā komisijas sastāvā ar 2019. gada 19. septembri ievēlēt Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas direktores vietnieci izglītības jomā Ivetu Socku-Puisāni. 
Rugāju novada dome nolēma ar 2019. gada 19. septembri izslēgt Irīnu 
Krivošejevu no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām komisijas sastāva un ievēlēt Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas direktores vietnieci izglītības jomā Ivetu Socku-Puisāni komisijas 
sastāvā. 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja deviņu personu iesniegumu par zemes nomas 
līgumu pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 88, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0484 – 1/4 domājamās daļas (zemes vienības kopplatība 
2,0 ha), 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;
2. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 88, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0484 – 1/4 domājamās daļas (zemes vienības kopplatība 
2,0 ha), 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. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 157, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0286 - 6,9813 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 
10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības;
4. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/107, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 007 0099 – 5,5165 ha platībā, nomas līguma termiņu 
uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības;
5. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 204, zemes vienības daļas 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0304 - 3,04 ha platībā (zemes vienības 
kopplatība 11,25 ha), nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas 
maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā; 
6. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 163, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 002 0204, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes 
nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā; 
7. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 264, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0334, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes 
nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā;  
8. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 176, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 002 0056, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes 
nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā; 
9. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 217, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0337, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes 
nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja Z. S. iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Vindava”, kadastra numurs 3864 001 0082 – 14,30 ha kopplatībā, sadalīšanu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Vindava”, ar kadastra Nr. 3864 001 0082 – 14,30 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0106 – 
3,40 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu 
“Vindavas mežs”.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0106 – 3,40 ha platībā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam

Ņemot vērā, ka nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 002 0196 – 
9,15 ha kopplatībā, līdz šim nav piešķirts nosaukums, Rugāju novada dome 
nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 002 0196 
– 9,15 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
3864 002 0030 un 3864 002 0273, nosaukumu “Sniegpulkstenīši”.

Labdien, Jūsmājās, septembra 
nogalē!
         Šoreiz   tiekamies,  kad dabā 
iestājies astronomiskais rudens, par 
ko liecina ne tikai dzestrie un tumšie 
rīti un novakari, acis priecē košie 
krāsu toņi, kas ietērpuši kokus rudens 
rotā. Aizvadīts pirmais mēnesis, kopš 
skolās iesācies jaunais mācību gads.
Vēlu visiem veiksmi, panākumus 
straujajā un dinamiskajā ikdienā, 
skolas gaitās. 
     Saistībā ar Erasmus+ projektu, 
kurā aktīvi iesaistījušies mūsu  
novada vidusskolas skolotāji un 
skolēni vairāku gadu garumā, 
ciemiņi no dalībvalstīm viesojās arī 
domē. Tikšanās laikā prezentējām 
un iepazīstinājām ciemiņus ar mūsu 
novadu. Patīkami bija dzirdēt atziņas 
no ciemiņiem, cik pie mums ir daudz 
zaļuma, tīra un sakopta vide.Un gan 
jau tā arī ir, ja šos vārdus teica ciemiņi 
no Grieķijas, Portugāles - valstīm ar 
pavisam citu klimatu.
     Turpinās darbi iesāktajā objektā 
apgaismojuma un trotuāra izbūvē 
Rugāju ciemā.  Esam uzsākuši 
realizēt projektu degradēto teritoriju 
sakārtošanā, Benislavā tiks izbūvēta 
šoruden ceļa un laukuma  pamatne.

  Septembrī aizvadīta tikšanās 
pašvaldībā ar Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas (LSEZ) 
administrāciju, par piedāvātajām 
iespējām finansējuma saņemšanai, 
pēc kritērijiem atbilstošu 
uzņēmumu ieguldījumos un 
atlaižu saņemšanā. Jau tuvākajā 
laikā LSEZ pārstāvji potenciālos 
pretendentus uzrunās, tiksies 
klātienē ar novada potenciālajiem 
sadarbības partneriem.
      21.septembrī visā Latvijā 
norisinājās Lielā talka, kuras 
moto bija katram iestādīt savu 
koku. Arī mēs piedalījāmies talkas 
aktivitātēs, mūsu novada parkā 
stādot liepas. Lai raženi aug un 
priecē mūs ar pavēni stādītie 
kociņi!
       Ar patīkamu un ikdienā ērti 
lietojamu mobilās aplikācijas 
izveidi un piedāvājumu saviem  

klientiem, klajā nācis LAD, kuras 
izmantošanai vien  nepieciešama 
atbilstoša mobilā ierīce, lai ielādētu 
programmu un izmantotu darbībā 
saziņai ar dienestu.
      Septembra pēcpusdienā, neliela 
grupa ieinteresētu dalībnieku, devās 
pa veco dzelzceļa posmu no Rugājiem 
līdz  bijušajai Lazdukalna stacijai, 
kas stiepjas cauri mežam apmēram 8 
km garumā, šķērsojot upi Palaciņu. 
Nākamajā gadā apritēs 90 gadi, kopš tā 
laika, kad cauri mūsu novada teritorijai 
kursēja bānītis, pildot nozīmīgu 
lomu Latgales tautsaimniecībā - 
mežsaimniecības un lauksaimniecības 
produktu pārvadāšanā. Ejot pa 
dzelzceļu, domās var tikai iztēloties 
un vizualizēt, kā izskatījās tajos 
laikos, kur pļavu un mežu vidū atradās 
Kapūnes pietura, kuru izmantoja 
vietējie iedzīvotāji. Vairākkārt bijušas 
vīzijas, kā varētu bijušo dzelzceļa 
posmu iedzīvināt par aktīvās atpūtas 
taku. Jau šajā gadā ir daļēji attīrīts 
dzelzceļa apaugums, iesaistoties 
uzņēmējam, uzbūvēts gājēju tilts. 
Aicinām atsaukties iedzīvotājus, kas 
varbūt atceras to laiku, atmiņu stāstus 
labprāt uzklausītu muzeja vadītāja.
          Lai skaists un košs Jūsmājās ienāk 
pirmais rudens mēnesis oktobris! Uz 
tikšanos!

Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja
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Rugāju novada domes 2019. 
gada 19. septembra sēdē 
pieņemtie lēmumi 

Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

2019. gada 19.septembrī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 
5 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Lauris Krēmers, Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti divdesmit četri lēmumi.

Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas iecelšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada domes priekšsēdētājas Sandras 
Kapteines ierosinājumu iecelt pašreizējo sociālo darbinieku Ilonu Dobrovoļsku 
par Sociālā dienesta vadītāju. Rugāju novada dome nolēma iecelt Ilonu 
Dobrovoļsku par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāju ar 2019. gada 
1.oktobri. 
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Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē

Ņemot vērā, ka uz Rugāju novada domes tiesiskajā 
valdījumā esošā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0405 (šobrīd minētais īpašums nav 
iznomāts) ir izveidojies apaugums, kurš nav 
nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus 
ir lietderīgi kustamo mantu atsavināt. Rugāju 
novada dome nolēma atsavināt atklātā mutiskā 
izsolē kustamo mantu - kokmateriālus, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0405, nosakot kustamās mantas – kokmateriālu, 
sākumcenu 200,00 EUR (divi simti euro un 00 
centi).

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

Rugāju novada dome nolēma atsavināt atklātā 
izsolē:
1. nekustamo īpašumu “Laukāres”, ar kadastra 
numuru 3864 007 0210 – 6,96 ha platībā, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 007 0210, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā, nosakot izsoles sākumcenu 
12 878.58 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti 
septiņdesmit astoņi euro 58 centi);
2. nekustamo īpašumu “Mežgravas”, ar kadastra 
numuru 3874 003 0038 – 6,40 ha platībā, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 003 0038, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, nosakot izsoles sākumcenu 4455,10 EUR 
(četri tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro 10 
centi);
3. nekustamo īpašumu “Pagasts Nr.4”, ar kadastra 
numuru 3864 008 0259 ar kopējo platību 64.35, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0259, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā, nosakot izsoles 
sākumcenu 106 000.41 EUR (viens simts seši 
tūkstoši euro 41 cents).  

Par nekustamā īpašuma “Vidāji” atsavināšanu 

Rugāju novada dome 2019. gada 15. augustā ar 
lēmumu Nr. 255 “Par nekustamā īpašuma “Vidāji” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma atsavināt 
nekustamo īpašumu “Vidāji”, kadastra Nr. 3864 007 
0427 – 1,95 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0427, 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas 1. punkts nosaka, ka atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt šādas personas - zemes 
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 
zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz 
īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas 
pieguļ viņu zemei.
Nekustamais īpašums “Vidāji”, Lazdukalna 
pagasts, Rugāju novads robežojas ar četrām zemes 
vienībām: pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0246; nekustamā īpašuma “Egļukalns” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0306; 
nekustamā īpašuma “Lāsītes” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3864 007 0422; nekustamā 
īpašuma “Vientuļnieki” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 007 0372, kam ir vismaz viena 
kopēja robeža ar starpgabalu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Vidāji”, kadastra 
Nr. 3864 007 0427 – 1,95 ha platībā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
007 0427, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā.
2.  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vidāji” izsoles 
sākumcenu 3404,97 EUR (trīs tūkstoši četri euro 97 
centi).
3. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ar uzaicinājumu 
par nekustamā īpašuma pirkšanu: I. K., A. C., A. C. 
un J. A.
4. Noteikt, ja neviens pieteikums netiks saņemts, tad 
starpgabals tiks izsolīts Latvijas Republikā spēkā 
esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā

Par mēneša darba algas likmes noteikšanu 
Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītājiem

Rugāju novada dome nolēma noteikt ar 2019. gada 
1. septembri Rugāju novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:
1. Rugāju novada vidusskolas direktorei mēneša 
darba algas likmi –1 109 EUR (viens tūkstotis viens 
simts deviņi euro un 00 centi);
2. Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktorei 
mēneša darba algas likmi –1003 EUR (viens 
tūkstotis trīs euro un 00 centi);
3. Rugāju sporta centra direktoram mēneša darba 
algas likmi –1003 EUR (viens tūkstotis trīs euro un 
00 centi).

Par izmaksām mēnesī par vienu izglītojamo 
Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2019. gada 1. 
septembra līdz 2019. gada 31. decembrim izmaksas 
mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs:
1. Rugāju novada Eglaines pamatskolā –  162.29 
EUR (viens simts sešdesmit divi euro, 29 centi),
2. Rugāju novada vidusskolā –  98.65 EUR 
(deviņdesmit astoņi euro, 65 centi).

Par ēdināšanas maksas samazināšanu

Rugāju novada dome izskatīja biedrības “Mēs 
pasaulē” iesniegumu, kurā tiek lūgts samazināt 
kopējās ēdināšanas izmaksas Biedrības „Mēs 
pasaulē” organizētajām bērnu vasaras nometnēm. 
Lūgums tiek pamatots ar to, ka samazinājās porcijas 
lielums un gatavošanā izlietoto produktu daudzums. 
Ņemot vērā ēdienreižu skaitu, kopējās ēdināšanas 
izmaksas samazinājās par 197,38 EUR, līdz ar to 
pārrēķina kopējā summa sastāda 1461,35 EUR ( bez 
PVN). 
Rugāju novada dome nolēma samazināt kopējo 
ēdināšanas maksu par 197.38 EUR. 

Par priekšfinansējuma piešķiršanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
vidusskolas iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
priekšfinansējumu Eiropas Savienības Erasmus 
+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu 
apmaiņas partnerības projektam Nr.2019-1-TR01-
KA229-074388_5 “The Journey of Learning from 
Data to Knowledge with Maths and Technology” 
6069.20 EUR apmērā. Minētā summa sastāda 
20% no Rugāju novada vidusskolai apstiprinātā 
finansējuma kopējās summas 30346.00 euro apmērā.
Rugāju novada dome nolēma piešķirt 
priekšfinansējumu projektam “The Journey of 
Learning from Data to Knowledge with Maths and 
Technology” 6069.20 EUR (seši tūkstoši sešdesmit 
deviņi euro un 20 centi) apmērā. Priekšfinansējumu 
ieplānot Rugāju novada pašvaldības 2020. gada 
budžetā sadaļā “09.230 Rugāju novada vidusskola”.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 9/2019 „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums.””
 
Par lauksaimniecības zemes nomas līgumu 
izbeigšanu

Rugāju novada domes slēgtajos zemes nomas 
līgumos ir atrunātas Rugāju novada domes tiesības 
vienpusēji atkāpties no līguma, ja nomnieks kavē 
maksājumus ilgāk par 12 mēnešiem. Izvērtējot 
nomnieku maksājumus, Rugāju novada dome ir 
konstatējusi:
1) 2010. gada 2. jūnijā ir noslēgts lauksaimniecības 
zemes nomas līgums Nr. 244 par lauksaimniecības 
zemes nomu A. C. Nomniekam ir maksājumu 
kavējumi kopš 2015. gada;
2) 2015. gada 24. jūlijā ir noslēgts lauksaimniecības 
zemes nomas līgums Nr. 10-2/17 par 
lauksaimniecības zemes nomu L. C. Nomniekam ir 
maksājumu kavējumi kopš 2017. gada;
3) 2015. gada 29. jūlijā ir noslēgts lauksaimniecības 
zemes nomas līgums Nr. 10-2/18 par 
lauksaimniecības zemes nomu A. C. Nomniekam ir 
maksājumu kavējumi kopš 2015. gada.
Ņemot vērā augstāk minēto, Rugāju novada dome 
atzīst par nepieciešamību izbeigt augstāk minētos 
nomas līgumus, kā arī uzsākt nenomaksātās nomas 
maksas parāda piedziņu. Rugāju novada dome 
nolēma:
1. Vienpusēji izbeigt 2010. gada 2. jūnijā noslēgto 
lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr. 244 par 
lauksaimniecības zemes nomu ar A. C.
2. Vienpusēji izbeigt 2015. gada 24. jūlijā noslēgto 
lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr. 10-2/17 
par lauksaimniecības zemes nomu ar L. C.
3. Vienpusēji izbeigt 2015. gada 29. jūlijā noslēgto 
lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr. 10-2/18 
par lauksaimniecības zemes nomu ar A. C.

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

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2019 

 Aicina uz tikšanos ar iedzīvotājiem 
 Rugāju novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos, lai pārrunātu aktuālo informāciju un atbildētu uz iedzīvotāju
 jautājumiem. Tikšanās notiks 2019. gada 15. oktobrī: 

 Plkst. 10.00 Tikaiņu bibliotēkā (Tikaiņi, Rugāju novads);
 Plkst. 12.00 Skujetnieku bibliotēkā (Liepu iela 4- 1, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts);
 Plkst. 14.00 Lazdukalna saieta namā (Skolas iela 3A, Benislava, Rugāju novads);
 Plkst. 16.00 Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts).
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Izsludina atklātā mutiskā 
izsolē kustamo mantu – 
kokmateriālu
Rugāju novada dome (turpmāk – 
Dome) izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli kustamo 
mantu – kokmateriālu, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā ar kadastra 
numuru 3864 004 0405 Lazdukalna 
pagastā, Rugāju novadā. 
         Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv 
vai Domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, 
katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, 
interesenti var arī apskatīt izsolāmo 
objektu.
       Izsoles sākuma cena 200 EUR 
bez PVN. Maksāšanas līdzeklis 
100% euro. Izsoles solis EUR 20.00 
(divdesmit euro un 00 centi). Papildus 
nosolītajai cenai uzvarētājam būs 
jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 
par visu nosolīto summu. Pretendents, 

kurš būs nosolījis lielāko cenu iegūst 
tiesības 3 mēnešu laikā novākt 
apaugumu no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0405.
      Izsoles pretendenti pieteikumu 
dalībai izsolē var iesniegt Domē ne 
vēlāk kā līdz 2019. gada 9. oktobrim 
plkst. 10.40. Visiem pretendentiem 
jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 
10,00 domes norēķinu kontā, AS 
Citadele banka, kods: PARXLV22, 
konta Nr. LV73PARX0012628470001. 
Reģistrācijas nodeva netiek 
atmaksāta.
       Izsole notiks Domes sēžu zālē 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā, 2019. gada 
9. oktobrī plkst. 10.50. Tālrunis 
informācijai: 27850898 L.Melnace.

Izsludina atklātās mutiskās 
izsolēs ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus
Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātās mutiskās izsolēs 
ar augšupejošu soli sekojošus nekustamos īpašumus:

- “Mežgravas”, kadastra nr. 3874 003 0038, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kopējo platību 6.40 ha, atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. 
Izsoles sākotnējā cena ir EUR 4455.10. Izsoles solis – EUR 100,00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv vai Domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var 
arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var 
iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. oktobrim plkst. 9.40. Visiem 
pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10,00 un nodrošinājuma 
nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 445.51 Domes norēķinu kontā 
AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. 
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā ar atlikto maksājumu, 
sadalot to divās daļās, norēķinoties līdz 2019. gada 13. novembrim. Izsole 
notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju 
novadā, 2019. gada 30. oktobrī plkst. 10.10. Tālrunis informācijai: 27850898 
L.Melnace.

- “Laukāres”, kadastra nr. 3864 007 0210, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kopējo platību 6.96 ha, atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Izsoles 
sākotnējā cena ir EUR 12 878.58. Izsoles solis – EUR 100,00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv vai Domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var 
arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var 
iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. oktobrim plkst. 10.00. Visiem 
pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10,00 un nodrošinājuma 
nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 1287.86 Domes norēķinu kontā 
AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. 
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā ar atlikto maksājumu, 
sadalot to divās daļās, norēķinotieslīdz 2019. gada 13. novembrim. Izsole notiks 
Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju 
novadā, 2019. gada 30. oktobrī plkst. 10:30. Tālrunis informācijai: 27850898 
L.Melnace.

- “Pagasts Nr.4”, kadastra Nr. 3864 008 0259, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kopējo platību 64.35 ha, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 106 000.41. Izsoles solis – EUR 
500,00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv vai Domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var 
arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var 
iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30.oktobrim plkst. 10.30. Visiem 
pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 50,00 un nodrošinājuma nauda 
10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 10 600.04 Domes norēķinu kontā, 
AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. 
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā ar atlikto maksājumu, 
sadalot to divās daļās, norēķinoties līdz 2019. gada 13. novembrim. Izsole 
notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju 
novadā, 2019. gada 30. oktobrī plkst. 11.00. Tālrunis informācijai: 27850898 
L.Melnace.

Latgales plānošanas reģions 
aicina uz Iedzīvotāju 
Forumiem Preiļos, Balvos, 
Ludzā un Krāslavā

2019.gada oktobrī, Latgalē biedrība 
“Dienvidlatgales NVO atbalsta 
centrs” un Latgales plānošanas 
regions (LPR) sadarbībā ar Latgales 
pašvaldībām rīko četrus Iedzīvotāju 
Forumus Preiļos, Balvos, Ludzā un 
Krāslavā, kuros aicinām pieteikties 
visus tos cilvēkus, kuri vēlas 
redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales 
pilsonisko sabiedrību un stiprināt 
Latgales nevalstisko organizāciju 
(NVO) un pašvaldību sadarbību. 
       Pasākumos vienkopus pulcēsies 
vairāki desmiti pārmaiņu veidotāju, 
dzīves un telpas attīstības entuziasti, 
lai 3-4 stundu garumā „uz papīra” 
diskusijās uzliktu ieteikumus 
mūsdienīgai Latgalei. Mums būtiski 
ir runāt par problēmām, mērķiem 
un pieredzi, par padarīto, par labo 
un par kļūdām. To darīsim kopā 
ar saviem sadarbības partneriem 
no Latgales plānošanas reģiona un 
novada pašvaldībām. Iedzīvotāju 
forums ir saiets, kurā iedzīvotāji 
vērtē savas apkaimes dzīves vides 
kvalitāti, pieņem lēmumus par 
pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau 
tuvākajā nākotnē, un vienojas par 
to, kā pašu spēkiem vai ar institūciju 
atbalstu to izdarīt. Foruma rezultātā 
iedzīvotāji būs izveidojuši konkrētu 
priekšlikumus ideju īstenošanai, bet 
LPR iekļaus priekšlikumus reģiona 
attīstības dokumentos. Mums būtiski 
būs izcelt to, cik nozīmīgs ir cilvēks 
ikvienā lietā, kas notiek mūsu reģionā 
– Latgalē, cik nozīmīgs ir Tavas 

organizācijas pienesums katrā kopienā 
mūsu reģionā. Mums nozīmīgi būs 
izcelt to, ka bez līdzdalības nav 
īstenības mūsu reģiona attīstībai 
un ne mazāk nozīmīgi rast NVO 
kopīgas idejas un problēmrisinājumus 
Latgales plānošanas reģiona Attīstības 
programmai 2021. -2027.gadam. To 
mēs darīsim kopā ar Latgalē atzītiem 
zinošiem cilvēkiem. 
        Tāpat forumos Latgales NVO 
pārstāvjus aicināsim pievienoties 
parakstīt Latgales plānošanas 
reģiona un Latgales NVO sadarbības 
memorandu, kura mērķis ir sekmēt 
efektīvas un sabiedrības interesēm 
atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, 
nodrošinot pilsoniskās sabiedrības 
iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos 
visos līmeņos un stadijās Latgales 
reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot 
pilsoniskās sabiedrības attīstību. To 
šobrīd jau parakstījušas 66 Latgales 
biedrības un nodibinājumi no 13 
pašvaldībām. Latgales Iedzīvotāju 
forumi notiks:
3. oktobris: Preiļi, Preiļu kultūras 
nams; 
10. oktobris: Ludza, Ludzas Tautas 
nams; 
11. oktobris: Balvi, Balvu Novada 
muzejs; 
31. oktobris: Krāslava, Skolas iela 
7. 
Forumam pieteikties aicināti aktīvi 
iedzīvotāji un NVO pārstāvji. Dalība 
forumos ir bezmaksas, bet vietu skaits 
– ierobežots.

Informācija: Latgales plānošanas reģions

Atgādinājums nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksātājiem

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 
15. novembrim veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
maksājums. 
              Saskaņā ar likumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. 
martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. 
novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā 

no nodokļa gada summas vai arī 
reizi gadā - avansa veidā. Nomaksāt 
NĪN iespējams pašvaldības norēķinu 
punktos, bankā, internetbankā, 
portālā www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv. Veicot maksājumu 
internetbankā, būtiski ir pārliecināties, 
vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, 
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN 
nomaksu.

Informācija: www.epakalpojumi.lv
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Augsti mācību sasniegumi Rugāju novada pašvaldības 
vispārizglītojošajās skolās 2018./2019. mācību gadā
Biruta Berkolde
Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un lūdzam Rugāju novada pašvaldības 2019. gada augusta informatīvā izdevuma Kurmenīte 5. lappusē tabulu Augsti 
mācību sasniegumi Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 2018./2019. mācību gadā lasīt šādi:

Nr. 
p.
k.

Skolēna vārds, 
uzvārds
Skolēna

Klase Skolēnu skaits ar zināšanu 
vērtējumu (vidējo)

Skolēnu 
skaits 
(kopā)

7 balles 8 balles 9 balles
Rugāju novada Eglaines pamatskola (RNEP)
1. Gints Zizlāns 4. klase *
2. Samanta Šapale 4. klase *
3. Sanija Kupča 4. klase *
4. Gabriels Brezinskis 5. klase *
5. Ralfs Leons 5. klase *
6. Matīss Leons 5. klase *
7. Nikita Maksimovič 5. klase *
8. Madara Dokāne 5. klase *
9. Ralfs Mārtuševs 6. klase *
10. Daira Ikstena 6. klase *
11. Meldra Dārzniece 6. klase *
12. Dace Grāvīte 6. klase *
13. Viktorija Burka 8. klase *
14. Dana Petuka 8. klase *
15. Zane Kozāne 9. klase *
16. Rudīte Lazdiņa 9. klase *
17. Viktorija Pasikova 9. klase *

Kopā RNEP 7. – 9. klase 4 1 0 5

Kopā RNEP 4. – 9. klase 12 4 1 17
 
Rugāju novada vidusskola (RNV)
18. Adrians Lonskis 4. klase *
19. Henriete Brūvere 4. klase *
20. Marta Kočāne 4. klase *
21. Normunds 

Dārznieks
4. klase *

22. Ralfs Aleksandrovs 4. klase *
23. Sandris Lazdiņš- 

Uzulnieks
4. klase *

24. Eduards Krilovs 4. klase *
25. Aleksis Galkins 5. klase *
26. Dairis Stivriņš 5. klase *
27. Elizabete Brezinska 5. klase *
28. Gerda Sietniece 5. klase *
29. Karīna Trimalniece 5. klase *
30. Laura Dārzniece 5. klase *
31. Matīss Melbergs 5. klase *
32. Patrīcija Apšeniece 5. klase *
33. Samanta Sproģe 5. klase *
34. Beāte Ančāne 5. klase *
35. Guntis Duļevskis 6. klase *
36. Karīna Jeromenoka 6. klase *
37. Kitija Apsīte 6. klase *
38. Linda Garā 6. klase *
39. Marika Garbacka 6. klase *
40. Marta Felicita 

Sņegova
6. klase *

41. Undīne Čemme 6. klase *

42. Valters Orniņš 6. klase *
43. Renāte Kikuste-

Nagla
6. klase *

Kopā RNV 4. – 6. klase 19 6 1 26
44. Elvita Rizena 7. klase *
45. Jana Būdniece 7. klase *
46. Lauma Dreimane 7. klase *
47. Sintija Vīksniņa 7. klase *
48. Diāna Dārzniece 8. klase *
49. Elīza Boroduška 8. klase *
50. Endija Garā 8. klase *
51. Līva Garbacka 8. klase *
52. Dita Stivriņa 9. klase *
52. Lauma Seņka 9. klase *
Kopā RNV 7. – 9. klase 7 3 0 10
53. Elgars Adelčs 10. klase *
54. Emīls Plušs 10. klase *
55. Kadrija Kočāne 10. klase *
56. Madara Ieviņa 10. klase *
57. Amanda Tāraude 10. klase *
58. Dārta Stivriņa 11. klase *
59. Dmitrijs Daņilovs 11. klase *
60. Rēzija Puško 11. klase *
61. Vairis Štāls 11. klase *
62. Agnese Ikstena 12. klase *
63. Alise Romāne 12. klase *
64. Amanda Tutiņa 12. klase *
65. Dāvis Akmens 12. klase *
66. Kerija Jansone 12. klase *
67. Amanda Kočāne 12. klase *
68. Eva Spriņģe 12. klase *

Kopā RNV 10. – 12. klase 10 4 2 16
Kopā RNV 4. – 12. klase 36 13 3 52

KOPĀ skolās 48 17 4 69

Novada skolas ir gatavas 
jaunajiem soļiem izglītības 
laukā
Biruta Berkolde
Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja 

Jauno gadu (lasi – jauno mācību 
gadu), kā patīk jokot skolu ļaudīm, 
kas tikko uzsācis savu gaitu, jau 
neatlaidīgi un sparīgi uz priekšu 
virza gan mūžsenais uzdevums 
mācīties un mācīt, gan jauni mērķi 
un uzdevumi. 
      2019./2020. mācību gadā 
izglītības procesa pilnveidei mācību 
un audzināšanas darbā vispārējā, 
profesionālajā un interešu izglītībā 
tiek akcentēti vairāki aspekti. 
     Pirmsskolas izglītībā tiek 
uzsākta pilnveidotā mācību satura 
un kompetenču pieejas īstenošana 
atbilstoši Ministru kabineta 2018. 
gada 21. novembra noteikumiem Nr. 

716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām un pirmsskolas 
izglītības programmu paraugiem”. 
Pilnveidotā mācību satura ieviešanas 
uzsākšanai 2020. gada 1. septembrī 
1., 4. un 7. klasē izstrādāti mācību 
priekšmetu programmu paraugi.  Tiks 
pilnveidoti mācību priekšmetu (kursu) 
programmu paraugi, turpināsies 
pedagogu tālākizglītošana, lai 
nodrošinātu pilnveidotā mācību 
satura ieviešanas uzsākšanu 2020. 
gada 1. septembrī 10. klasē. Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projekta 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” 
ietvaros turpināsies atbalsta pasākumi 
pilnveidotā satura īstenošanā.

turpinājums 6.lpp.
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Turpina iesaistīties projektā 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”

Esmu Rugāju novada Sociālais 
pedagogs, strādāju gan Rugāju 
novada domē, gan abās 
Rugāju novada skolās- Rugāju 
novada vidusskolā un Rugāju 
novada Eglaines pamatskolā. 
Kopš pagājušā 2018./2019. 
mācību gada 2. semestra aktīvi 
iesaistos Eiropas Sociālā fonda 
projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (turpmāk-
“PuMPuRS”), kura ietvaros 
tiek sniegts individuāls atbalsts 
skolēniem, lai samazinātu 
priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un sekmētu 
izglītības ieguvi.
          Abās novada skolās kopā 
sniedzu individuālo atbalstu 11 
skolēniem. Galvenās problēmas, 
ar kurām nācās saskarties, bija 
mācību stundu kavējumi, mācību 
motivācijas trūkums, saskarsmes 
un komunikācijas prasmju 

trūkums, konfl iktrisināšanas 
prasmju trūkums. Gribu 
uzsvērt, lai skolēns sasniegtu 
rezultātus un uzlabojumus, 
ir nepieciešama sadarbība ar 
visām problēmas risināšanā 
iesaistītajām pusēm, tāpēc esmu 
pateicīga klašu audzinātājiem, 
pedagogiem, arī vecākiem, kuri 
informē par skolēna problēmām, 
sniedz atbalstu un  iesaistās, lai 
kopīgiem spēkiem nonāktu pie 
rezultāta- motivēta, laimīga un 
sekmīga skolēna. 
        Lai arī ne vienmēr skolēna 
uzvedībā ir iespējams pamanīt 
tūlītējus rezultātus, ir patiess 
prieks atzīt, ka daudziem no 
maniem klientiem dalība šajā 
projektā ir nākusi par labu. Tāpēc 
šo projektu vērtēju kā pozitīvu 
un noderīgu resursu skolēniem, 
lai veiksmīgāk apgūtu mācību 
vielu, risinātu problēmas, kuras 
veicina priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku. Spriežot 
pēc pagājušā mācību gada, 
šis projekts ir bijis atbalsts 
vairākiem skolēniem gan Rugāju 
novada vidusskolā, gan Rugāju 
novada Eglaines pamatskolā. 
Skolēni, izmantojot projekta 
piedāvātās  iespējas   ir   pabeiguši  
skolu,  kļuvuši  motivētāki,       
apguvuši       iekavētās zināšanas, 
lai veiksmīgi turpinātu mācības. 
Ticu un ceru, ka arī šogad 
iesaistoties projektā “PuMPuRs” 
vēl daudzi skolēni iegūs viņiem 
tik ļoti nepieciešamo atbalstu!
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Rugāju novadā 
Karjeras nedēļā 
izzinās nākotnes 
profesijas

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Rugāju   novadā no 14. līdz 18. oktobrim  
norisināsies Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir 
nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad 
tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, 
rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas 
tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka 
nepieciešamību jau tagad attīstīt specifi skas 
prasmes un kompetences, lai veiksmīgi 
iekļautos nākotnes darba tirgū. 
         Karjeras nedēļas laikā Latvijas skolās un 
citās izglītības iestādēs notiks dažādi karjeras 
veidošanai veltīti pasākumi, radošās darbnīcas 
un diskusijas, kuros tiks akcentēta mākslīgā 
intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās. 
Rugāju novada vispārējo izglītības iestāžu vidējā 
vecumposma skolēni šajā nedēļā piedalīsies 
lekcijā-diskusijā, kuras laikā jaunieši gūs izpratni 
par karjeras mērķu izvirzīšanu, savu personisko 
atbildību karjeras plānošanā, kā arī dosies 
ekskursijā, lai iepazītu profesionālās iespējas 
metālapstrādē, gūstot priekšstatu par profesijām 
un to apguves iespējām. Savukārt vidusskolēni 

dosies izzināt studiju iespējas, lai veicinātu 
izdarīt pareizāko karjeras mērķu uzstādīšanu 
un tālākizglītības lēmuma pieņemšanu. Arī 
sākumskolas skolēni ar audzinātājiem, skolotājiem 
caur stāstiem, sarunām izzinās nākotnes profesijas 
un atskatīsies profesiju pasaulē pagātnē. 
          Karjeras nedēļā palīdzēsim jauniešiem 
izzināt savas karjeras iespējas, veicināsim 
uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties 
nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši 
savām spējām, interesēm un iespējām.  Parādīsim 
jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas 
intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un 
kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes 
konkurētspēju darba tirgū. Parādīsim sabiedrībai 
kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta 
iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās 
mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs Karjeras 
nedēļā.
          Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu 
cikls, kura laikā skolu jauniešiem ir iespēja 
iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, 
tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt 
uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši 
var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās 
darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos 
pasākumos.  Šī gada karjeras   nedēļas   tēma   ir  
nākotnes profesijas, kas aicina skolēnus, viņu 
vecākus, pedagogus iepazīt nākotnes profesijas un 
prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba 
tirgū. Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notiek 110 
Latvijas pilsētās un novados.  Karjeras nedēļu jau 
septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības 
aģentūra un to fi nansē ESF projekts “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”.

Daira Janiša 
Rugāju novada domes Sociālais pedagogs

ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga 
pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” 
ietvaros 2019./2020. mācību gadā plānots īstenot 15 
valsts mācību priekšmetu olimpiādes, no tām sešas 
novada posma olimpiādes tiešsaistē (ekonomika, 
ģeogrāfi ja, ķīmija, latviešu valoda un literatūra, vēsture, 
fi zika), kā arī organizēt piecas reģionālās izglītojamo 
zinātniski pētniecisko darbu konferences 2019. gada 
februārī un noslēguma pasākumu/konferenci 2019. 
gada aprīlī. 
             Izglītības un zinātnes ministrija skolu ir ieplānojusi 
arī citas aktivitātes šajā mācību gadā vispārējā izglītībā, 
tostarp 10.-12. klašu skolēniem diagnosticējošo darbu 
par ceļu satiksmes drošības jautājumiem. 2019./2020. 
mācību gadā turpināsies 2017. gadā iesāktā Latvijas 
valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās 
līdzdalības un labo darbu maratons” īstenošana.
Sekmējot bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un 
deju svētku procesā, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, 
kultūras mantojuma apguvē un tālāknodošanā, notiek 
gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, kuru norise ieplānota 2020. gada 6.-12. 
jūlijā, Rīgā. 2020. gada pavasarī plānotas repertuāra 
apguves pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skates, 
konkursi. Tiek gatavota svētku programma kora mūzikā, 
instrumentālajā mūzikā (pūtēju orķestri, simfoniskie 
orķestri, kokļu kolektīvi), tautas un mūsdienu dejā, 
vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, teātra mākslā, 
folklorā.
           Novada izglītības iestādēs 2029./2020. mācību 
gadu uzsākuši 373 izglītojamie, t.sk. vispārizglītojošajās 
skolās – 289 skolēni, sporta skolā (Rugāju sporta centrs) 
– 84 audzēkņi. Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas 
sistēmu 5. septembrī Rugāju novada vidusskolā 
reģistrēts 161 skolēns un 50 bērni pirmsskolas izglītības 
grupās, Rugāju novada Eglaines pamatskolā – 64 
skolēni un 14 bērni pirmsskolas izglītības grupās.
          Jāuzsver,   ka  mūsu novada skolas ir gatavas 
jaunajiem soļiem izglītības laukā, kas panākts ar 
labu dažādu resursu izlietojuma menedžmentu. To 
skolēnu vasaras brīvdienu nogalē, 20. augustā, atzina 
pašvaldības darba grupa (domes priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa un izglītības 
darba vadītāja Biruta Berkolde) novada izglītības iestāžu 
apmeklējuma laikā. Skolās paveiktais pārsteidza ne tikai 
ar visu darbinieku ieguldījumu, bet arī ar radošumu un 
līdzekļu ekonomisku izlietojumu vienlaikus. 
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Rugāju novada 
vidusskolu 
apmeklē ciemiņi 
no Spānijas, 
Itālijas,Portugāles 
un Grieķijas 
Liene Pipure
Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece 

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. 
Projekta dalībnieki aplūkoja 
skolas telpas un teritoriju, 
tika informēti par Ekoskolu 
programmu un skolā 
veiktajiem pasākumiem 
programmas ieviešanā. 
Ņemot vērā, ka Rugāju 
novada vidusskola ir vienīgā 
projektā iesaistītā Ekoskola, 
dalībvalstu pārstāvji izrādīja 
interesi par šo programmu 

un iespējām kļūt par Ekoskolu. Lai veicinātu 
viesu izpratni par Ekoskolu programmu,  viņiem 
tika piedāvātas dažādas izglītojošas un izzinošas 
aktivitātes - iepirkumu somiņu   šūšana   no   lietota   
apģērba,  apģērba, veselīgu ēdienu meistarklase,  
ekoloģiskā modes skate kokaudzētavas “Podiņi” 
apmeklējums, tikšanās ar  Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju un izpilddirektori, Teirumnīku purva 
takas un Naudaskalna purva apmeklējums, kā arī 
jautra orientēšanās spēle dabā “Augu medības”. 
Projekta programmu palīdzēja īstenot Ekopadome, 
skolēnu pašpārvalde un citi skolēni, pedagogi, 
tehniskie darbinieki un sadarbības partneri. Paldies 
visiem par ieguldīto darbu! Nākošā projekta 
dalībvalstu tikšanās plānota no 7. līdz 12.oktobrim 
Itālijā, Montā. 

Fo
to

: n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

Fo
to

: n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

Skolēniem arī 
šogad būs iespēja 
izzināt karjeras 
iespējas 
Ieva Sīle
Projekta koordinatore
 
Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu izglītojamie arī šajā 2019./2020. mācību 
gadā piedalīsies karjeras attīstības atbalsta 
pasākumos Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” (Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001) 
ietvaros un šis jau ir trešais mācību gads, kad 
projekts tiek īstenots mūsu pašvaldībā.
    Projekta specifi skais atbalsta mērķis ir uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs. Specifi skā 
atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldību dibinātas 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to 
izglītojamie.
  Aizvadītajā   mācību gadā   izmēģinājumskolu 
– Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas – skolēniem ir bijusi iespēja 
piedalīties 8 karjeras attīstības atbalsta pasākumos. 

Skolēni, apmeklējot kādu no ražotnēm: SIA 
“Poļu nams”, SIA “R Chocolate”, SIA “Madonas 
karameles”, A/S “Lazdonas piensaimnieks” 
vai Latvijas Nacionālo bibliotēku iepazinās ar 
iespējamo nākotnes profesiju, nepieciešamajām 
prasmēm un iegūstamo izglītību. Savukārt Rugāju 
novada vidusskolas 5. un 6. klašu skolēniem Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā bija iespēja piedalīties 
radošajā darbnīcā sevis izzināšanā personības 
tipa noteikšanai. Uz Vidzemes augstskolu un 
Daugavpils Universitāti devās Rugāju novada 
vidusskolas vecāko klašu skolēni, lai iepazītu tajās 
sniegtās izglītības iespējas.Bet mācība gada beigās 
izglītības iestāžu jaunākie skolēni devās uz Tilžas 
pagastā esošo zirgu sētu “Kapulejas”, kur guva 
priekšstatu par zirgkopību un zemnieku saimniecību 
“Ezerlīči”, gūstot priekšstatu par daudzveidīgam 
saimniekošanas un mazā biznesa veidošanas 
iespējām. Mīlot un cienot laukus, tā apkārtni ir 
iespēja saimniekot un veidot biznesu, dzīvojot arī 
Latvijas lauku vidē. Izmantojot projekta piešķirto 
fi nansējumu, tika segti arī transporta izdevumi 
par izglītojamo dalību “Ēnu dienā 2019”,  kuras 
laikā skolēni izmantoja iespēju apmeklēt kādu 
noteiktu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēroja 
interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
      Aizvadītā gada oktobra mēnesī notika arī vēl 
viens karjeras attīstības atbalsta pasākums Rugāju 
novada vidusskolā, rīkojot Karjeras dienu “Attīsti 
savas   intereses  un  talantus”,  kurā   piedalījās   gan 

mūsu novada izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī 
projektā neiesaistītās skolas no Lubānas novada 
Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka 
pamatskolas 8. un 9. klašu izglītojamie. Šīs dienas 
ietvaros izglītojamie uzzināja par daudzpusīgām 
profesijām, kurās tiek izmantotas dabaszinātnes, bet 
dienas turpinājumā izglītības iestāžu vecāko klašu 
skolēni kopā ar viesu skolu jauniešiem pulcējās uz 
kopīgu pasākumu, rādot savu skolu ārpusstundu 
darba prezentācijas un darbojās kopīgās karjeras 
izglītību veicinošās komunikāciju un grupu 
saliedēšanas spēlēs.
       Valsts    izglītības   attīstības aģentūra karjeras 
attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai 2019./2020. 
mācību gadā Rugāju un Lubānas novadam, kā 
sadarbības partnerim, ir piešķīrusi 1 878 EUR. 
Šo līdzekļu apgūšanai karjeras attīstības atbalsta 
pasākumu plāns ar 6 karjeras attīstības atbalsta 
pasākumiem ir apstiprināts, ļaujot skolēniem saņemt 
vispusīgu un pilnvērtīgu karjeras atbalstu. Projekta 
ietvaros pedagoģe karjeras konsultante amata 
pienākumus Rugāju novadā turpina pildīt Agita 
Kukurāne.
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Baltijas 
čempionāts 
svarbumbu 
celšanā
Vasilijs Giņko 
Latvijas Svarbumbu Celšanas 
Asociācijas valdes sekretārs

Šā gada saulainajā 7.septembra 
dienā Lietuvas pilsētā Panevežis 
notika kārtējais Baltijas čempionāts 
svarbumbu celšanā.
       Lai arī Latvijas komanda nedaudz 
zaudēja kopvērtējumā lietuviešiem, 
tika sasniegti daži augstvērtīgi rezultāti. 

Jaunu Latvijas rekordu savā svaru 
kategorijā uzstādīja Edgars Prancāns 
- 109 reizes uzgrūžot 32 kg smagās 
svarbumbas. Par Baltijas čempioniem 
savās svaru kategorijās kļuva: Dārta un 
Dita Stivriņas, Ainārs un Jānis Dokāni, 
Edgars Prancāns (visi Rugāju novads), 
Māris Rubulis (Viļāni). Vēl Latvijas 
komandu pārstāvēja Edgars Getmaņčuks 
(Vecumnieki), Mihails Zaļuks, Deniss 
Klačkovs, Artis Strods, Žans Lukjanskis 
(Daugavpils būvniecības tehnikums) un 
Sergejs Arbuzovs no Rugāju komandas, 
kurš neskatoties uz savu vecumu (56 
gadi), nekad nav atteicies pārstāvēt 
valsti starptautiskajās sacensībās, tikai 
par nieka 5 punktiem atpalika no pirmās 
vietas. Liels paldies Rugāju novada 
pašvaldībai par transporta nodrošināšanu 
uz sacensībām.

Zinību diena 
Rugāju 
novada 
Eglaines 
pamatskolā 
Rasma Zuša
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
skolotāja

Jaunais mācību gads sācies ar 
pārmaiņām - pirmsskola sāk īstenot 
jauno mācību saturu. Nākamgad to 
darīs arī tagadējā sestā klase.
          Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
audzēkņi 2.septembrī pēc klases stundas 
pulcējās Lazdukalna Saieta namā, kur 

svētku noskaņu radīja ziediem un rudens 
veltēm greznotā telpa. Svinīgajās uzrunās 
Izskanēja mudinājums apgūt zināšanas 
un prasmes, jo tā ir bagātība, ko neviens 
nevar atņemt. Klātesošie uzklausīja 
direktores Ilzes Burkas, vietnieces Ivetas 
Sockas Puisānes, novada  domes pārstāvja 
Andra Leona vēlējumus gan skolēniem,  
gan vecākiem , gan skolotājiem. Visi ar 
prieku sagaidīja desmit 1.klases skolēnus, 
kurus zālē ieveda devītie un audzinātāja 
Violeta Dokāne. 1.klases audzinātāja 
Vija Ločmele tika sveikta 35 gadu darba 
jubilejā. Kad zālē ieradās mazā raganiņa 
(Dana Petuka) un aicināja pirmklasniekus 
vēl paplosīties un pablēņoties, jaunie 
skolēni kopā ar audzinātāju bija ar mieru 
tikai parotaļāties, jo skolā galvenais 
ir  mācību darbs. Pasākumu kuplināja 
dziedošās meitenes Līga Tūmiņa, Santa 
Kupča, Ilze  Pasikova, Sanija Kupča, 
Daira Ikstena.

Meža 
ekspedīcijā
Anita Leone
Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas skolotāja

Aizvadītajā pavasarī skolām  bija 
iespēja pieteikties  Latvijas valsts 
Mežu ekspedīcijām. Kopumā pie 
lielākajām pilsētām bija plānotas 
320 ekspedīcijas. 
     Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas 6.klases skolēni 
pieteicās, un 12. septembrī 
devāmies uz Ziemeļlatgales reģiona 
Taudejāņu mežu masīvu. 7.klase 

līdzi aicināja arī skolasbiedrus. 
Pirms brauciena skolēni iepazinās 
ar materiāliem par meža nozīmi 
un kopšanu Latvijā, noskatījās 10 
minūšu video par a/s “Latvijas 
valsts meži’’ darbību “Mežs 
cilvēkiem’’ un interaktīvo meža 
apsaimniekošanas ciklu. Skolēni 
tika informēti  arī par drošības 
pasākumiem. Ekspedīcijā 
uzzinājām daudz interesanta - kā 
bez mērinstrumentiem noteikt koka 
garumu, kā uzzināt koka vecumu, 
kā bez naglām uzbūvēt tiltu un 
daudz citu gudrību saistībā ar 
mežu. Nobeigumā saņēmām mazas 
dāvaniņas.

Lielās talkas 
ietvaros 
Rugājos 
pārstāda 
liepas
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

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, ar mērķi veidot 

bērnos un jauniešos atbildības 
sajūtu par dabas saglabāšanu – 
veidot dziļāku izpratni par dabas 
procesiem, uzņemoties rūpes par 
kāda konkrēta koka izaudzēšanu, 
21. septembrī ikviens tiek aicināts 
piedalīties akcijā “Laimes koki” un 
iestādīt savu laimes koku. “Rugāju 
novadā talkas dalībnieki rosījās 
jau 20. septembrī. “Manuprāt, 
ideja katram stādīt savu koku, 
kurš nākotnē varētu izaugt par 
dižkoku, ir vērtīga. Lielajā 
pavasara talkā, vācot atkritumus un 
sakopjot apkārtējo vidi, arī Rugāju 
novadā tika paveikts nozīmīgs 
darbs, tāpēc rudens talkas dienā 
nolēmām pārstādīt liepas Rugāju 
parka teritorijā. Līdz šim liepas 
atradās aiz parka žoga, taču, tā kā 
brīvdabas estrādes teritorijā tika 
nozāģēti bīstamie koki, tad liepas 
attiecīgi tika pārstādītas otrpus 
žogam. Paldies visiem talkas 
dalībniekiem!” noteica Lielās 
talkas koordinatore Rugāju novadā 
Līga Kravale.
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Pēc 8 km pastaigas pie bijušās Lazdukalna stacijas ēkas

Foto no Velgas Vīcupas personīgā arhīva, fotogrāfi ja piederēja viņas radiniekam  
Benislavas skolotājam Jāzepam Bernim

Pēc 8 km pastaigas pie bijušās Lazdukalna stacijas ēkas

Foto no Velgas Vīcupas personīgā arhīva, fotogrāfi ja piederēja viņas radiniekam  
Benislavas skolotājam Jāzepam Bernim

Vai iespējama 
vecā dzelzceļa 
atdzimšana 
jaunā  izskatā? 
Mārīte Orniņa
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības centra vadītāja

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.
         Arvien vairāk  Rugāju iedzīvotāju runā 
par to, ka vajadzētu veidot ap Rugājiem un 
arī citur novadā labiekārtotas pastaigu takas. 
Pastaiga kājām pa veco dzelzceļu vai brauciens 

ar velosipēdu sākotnēji šķita diezgan nereāla 
ideja, taču pēc Rugāju novada sporta centra 
direktora Laura Krēmera ierosinājuma 
pašvaldības vadība, speciālisti un Rugāju novada 
vidusskolas pašpārvaldes jaunieši devās pētīt, 
cik tad piemērots būtu vecais dzelzceļš posmā 
no Rugājiem līdz Lazdukalnam pastaigu takas 
iekārtošanai. Ar neviltotu interesi mēs raitā 
solī nogājām 8 kilometrus divās stundās. Pa 
ceļam rosinot sevi uz pārdomām, kā izmantot šo 
saglabāto dzelzceļa uzbērumu iedzīvotāju un arī 
tūristu priekam.  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. 
Pašvaldības saimnieciskās nodaļas darbinieki 
nodaļas vadītāja Jāņa Moroza vadībā jau šajā 
vasarā ir ieguldījuši ievērojamu darbu sākuma 
posma labiekārtošanā. Atliek vien neapstāties 
pie jau sasniegtā un turpināt, aicinot darbus 
veikt kopā, apvienojot iedzīvotāju, uzņēmēju, 
nevalstisko organizāciju un pašvaldības spēkus!  

Reiz Rugājos dunēja 
sliedes...
(“KURMENĪTE” 2017. gada februāris)

Gulbenes – Pitalovas dzelzceļam pirms I 
Pasaules kara pie Sitas stacijas bija 12 km garš 
atzars Aleksandropoles virzienā. Tas kalpoja 
baļķu un citu kokmateriālu pārvešanai no 
apkārtējiem mežu masīviem. Kara laikā šis 
dzelzceļa atzars ticis sapostīts. Tikai 1925. 
gadā Latvijas Saeimā ienācis ierosinājums šo 
dzelzceļa līnijas posmu atjaunot. „Latvijas 
dzelzceļi” ierosināja atjaunot 12,2 km garo 
platsliežu dzelzceļa līniju (dažos avotos 
savukārt minēts, ka tas bijis šaursliežu), tomēr 
fi nansiālu iemeslu dēļ to noraidīja. 1926.
un 1927. gadā Rugāju, Bērzpils un Tilžas 
koppienotavas, Rugāju pagasta jaunsaimnieki 
un tirgotāji lūdza atjaunot atzarojumu un 
pagarināt to līdz Rugājiem. Sitas – Rugāju 
līnijas būves projektu valdība apstiprināja 
1927. gada 23. septembrī. Veco pievadceļu 
nojauca, uzbērumu nedaudz pārbūvēja. No Sitas 
līnija gāja pa mežainu apvidu, no Strazdiņu 
pieturas punkta apvidus kļuva klajāks, līdz 
pie Rugājiem līnija iznāca pilnīgā klajumā. 
Visa Sita–Rugāji dzelzceļa līnijas posma 
garums 21, 4 km, platums 750 mm. Svinīgi 
nodota ekspluatācijā un atklāta 1927. gada 20. 
decembrī. Līdz ar Aleksandropoles atzarojuma 
pagarināšanas darbu pabeigšanu līdz Rugāju 
ciemam ierīkota arī Rugāju pasažieru stacija 
un priekšstrādnieku dzīvojamā ēka, atvērts 
Strazdiņu pieturas punkts. 1928. gada 14. 
jūnijā Saeima pieņēma likumu par Rugāju-
Domopoles (tagad Bērzpils) līnijas būvi. Tajā 
pat gadā inženieris Mālers nosprauda 18,6 km 
garo jaunbūvējamo dzelzceļu. 1929. gada ziemā 
sāka celt 27,6 m garo tiltu pār Vārnienes upi 
pie Rugājiem. Zemes darbos iesaistīja vietējos 
zemniekus, lai dotu iespēju nopelnīt pēc 
plūdiem 1928. gada vasarā. Tomēr ziema bijusi 
ļoti auksta, tāpēc darbi uz priekšu virzījušies 
lēni. 1929. gada maijā notikusi izsole, tiesības 
celt šo dzelzceļa līniju ieguva uzņēmējs Falks 
un būvfi rma „Inž. A. Razums”. Līniju Rugāji–
Bērzpils atklāja 1930. gada 4. novembrī. 
Atklāšanā piedalījies Fr. Kemps. Lazdukalna 
un Bērzpils stacijas ierīkotas līdz ar Rugāju –
Bērzpils iecirkņa būvniecību 1930. gadā. Tajā 
pašā gadā Lazdukalnā uzbūvēta koka stacijas 
ēka, Bērzpilī –tikai 1936. gadā. Pieturas punkts 
Golvaros atvērts 1931. gadā, Kapūnē – 1934. 
gadā. Visas 88,3 km garās Sitas-Rēzeknes 
līnijas būve ilga sešus gadus. Posmu Bērzpils– 
Rēzekne atklāja (garums 48,30 km) 1934. gada 
5. martā. Sākumā bānīša ātrums bija 25 km/h, 
to cerēja palielināt līdz 40 km/h. Vilcienu vilka 
neliela lokomotīve. “Pavisam bija 4-5 vagoni 
un viens pasta vagons. Vilciens kursēja vienu 
reizi dienā uz Rēzekni un atpakaļ uz Situ. No 
rīta pulksten sešos vilciens no Sitas stacijas 
devās ceļā, septiņos bija Rugājos, ap pulksten 
deviņiem jau bija Rēzeknē. Atpakaļceļā no 
Rēzeknes pulksten sešos vakarā tas kursēja 
cauri Rugājiem, (M. Stradiņa)”. II Pasaules 
kara laikā Rugāju stacijas ēka nodega. Pēc 
kara šaursliežu ceļu neatjaunoja, par līnijas 
galastaciju atstājot Burzavu. 1947. g. Sitā 
tika izbūvēts lokomotīvju depokoka šķūnis. 
Padomju gados sākās plānveidīga šaursliežu 
dzelzceļu likvidēšana, ieviesa neizdevīgu 
braukšanas sarakstu, palielināja autotransporta 
lomu. Tā, piecdesmito gadu beigās, pienāca 
diena, kad pa Sitas–Burzovas līniju, visā ceļā 
svilpdams, pēdējā reisā aizbrauca bānītis…

“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 
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Dzeja, kas 
bagātina
Dzejnieki Rugāju 
novadā 
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste

     Latvijā septembris, jau vairāk kā 50 
gadus, tiek dēvēts par dzejas mēnesi. Laikā, 
kad koku lapas sāk krāsoties košākās krāsās, 
laikā, kad skolās atsāk skanēt zvans uz mācību 
stundām un iestājoties rudenim, grāmatas 
tiek pārlapotas daudz biežāk, atceramies arī 
dzejnieku radīto daiļradi. Rugāju novads var 
lepoties ar patiešām lielu skaitu rakstnieku un 
dzejnieku. Sadarbojoties ar Rugāju novada 
muzeju, ir apkopoti zināmie dzejnieki – gan 
tie, kuru vairs nav starp mums, gan tie, kuri 
savu daiļradi rada vēl šodien. 
        “Rugāju novads par dzejas rindu iedvesmas 
avotu kalpojis daudziem šeit dzimušajiem mūsu 
līdzcilvēkiem – ar savu skaisto, zaļo dabu, 
kultūras un sadzīves tradīcijām un stiprajiem 
cilvēkiem apkārt. Šeit pamatus saviem karjeras 
lidojumiem guvuši daudz dažādu profesiju 
pārstāvji. Izauguši, izmācījušies un devušies 
Latvijā un pasaulē. Man kā Rugāju novada 
patriotei ir liels prieks, ka novads ir bagāts ar 
radošiem cilvēkiem: gan tagad, gan arī iespēju 

robežās apzināmajā vēsturē. No mūsu vidus 
nāk gan diženi spalvaskāta meistari, kas ir visas 
Latvijas mēroga neatņemama kultūrvēstures 
sastāvdaļa, gan arī talantīgi, radoši ļaudis, kas 
ar savas spilgtās iztēles rindām kuplinājuši un 
turpina izkrāsot mūsu novada kultūras dzīvi. 
        Latvijā un pasaulē pazīstamie dižgari, kas 
dzimuši, auguši, vai vadījuši savas darba gaitas 
mūsu novadā, ir Broņislava Martuževa, Augusts 
Eglājs. Dzimuši mūsu novadā, dzīvojuši trimdā: 
Roberts Dambītis- Austrālijā, Paulis Kļaviņš – 
Vācijā.  Bet ir liels skaits radošu cilvēku, kas 
ir izdevuši grāmatas, publicējušies periodikas 
izdevumos vai arī tikai lasījuši savu dzeju 
nelielas publikas priekšā. Šādu talantīgu cilvēku, 
kas nāk no mūsu novada, ir daudz. Tie, kuru vairs 
nav mūsu vidū: Lūcija Stroda, Onufrijs Gailums, 
Alberts Garais (Lobreitiņš) Ilmārs Sūniņš, 
Vilberts Krasnais. Arī šobrīd Rugāju novadā 
dzeja ir populāra. To raksta Margarita Stradiņa, 
Leonards Rakickis, Rasma Zuša, Anita Gavare, 
Aigars Jaunžeikars, Elīna Tūmiņa, Vija Birkova, 
Iveta Uršuļska, Gunita Dobrovoļska. Noteikti ir 
vēl daudzi, kas raksta dzeju, tikai nepadalās ar 
citiem vai arī kaut kādu iemeslu dēļ nav apzināti. 
          Uzskatu, ka jebkuram vispusīgi izglītotam 
cilvēkam ir jāzina mūsu valsts dižgari, tajā 
skaitā arī dzejnieki. Jo dzejā var paust ne tikai 
jūtas, aprakstīt dabas skaistumu, ētiskās vērtības, 
bet arī ietekmēt sabiedrību, virzīt to. Ir vērtīgi, 
ka savu redzējumu, viedokli dzejas rindās pauž 
mūsu līdzcilvēki, novadnieki. Viņi kaut kādā ziņā 
aktualizē mums apkārt esošo, notiekošo. Un mēs 
bagātināmies,” pastāstīja Rugāju novada muzeja 
vadītāja Velga Vīcupa. 

  Lobreiteņš “Rudzu lauks”
  Jau smogōs vōrpas vējā kustynōtas

  Uz zemi līcās zalta mirdzumā
  Un smarža glōstūša – vysā plašumā

  Sveic zemnieku, kam cereibas te krotas. 
  Daudz dīnas svīdrus tyka še strōdōtas
  Leidz zaļais mežs ir pōrvārsts teirumā. 

  Kur rudzi leigojās jau brīdumā…
  Gryutōs pyules kļyst tai vainagōtas

  Klusūs vokorūs, kad myglas tolūs teits
  Guļ rudzu lauks, tik grīzes dzīsme osa

  Skan vīnmuļeigi cikam izausts reits
  Dīnā saulainā, kad nūveitusi rosa, 

  Vai otkan klusi – mīreigs myrgoj leits – 
  Nu Augšas svēteibu reiz prosa. 

Alberts Garais (pseidonīms - Lobreiteņš)

Dzimis 1912. gada 11. jūlijā Rugāju pagasta Nagļos 
(tolaik - Balvu pagasts) sešu bērnu ģimenē. Mācījies 
Upatnieku, Nagļu un Rugāju pamatskolās, Balvu 
ģimnāzijā, izgājis kursus Aglonā, mācījis ticības mācību 
pagasta skolās. Papildinājis zināšanas un ap 1938. gadu 
ieguvis tiesības strādāt par skolotāju Nagļu I pakāpes 
pamatskolā. Darbojies Latgales katoļu jaunatnes 
savienībā, kuras biedrības māja atradās Augustovā 
(Kapūnē). 1944. gada ziemā ticis apcietināts, ievietots 
Salaspils koncentrācijas nometnē, kur pazudis bez vēsts.
Sabiedrības uzmanību ieguvis 1936. gadā ar žurnālā 
„Zīdūnis” publicēto sonetu vainagu „Veļtejums 
Aglyunas Dīvmōtei”. Tam sekoja daudzi citi dzejoļi ar 
dabas, sadzīves, ticības un patriotisma motīviem, kuri 
publicēti periodikā: „Zīdūnī”, „Olūtā”, „Tāvu zemes 
kalendārā”, „Sauleitē”. Rakstījis tikai dzeju un tikai 
latgaliski. Literārais pseidonīms „Lobreiteņš”. Dzejas 
kopkrājums nekad nav izdots.

Vilberts Krasnais 

Bija latviešu rakstnieks un Latgales sabiedriskais 
darbinieks. Dzimis 1908. gada 12. janvārī Rugāju 
pagasta “Vēžos” zemnieka Andreja Krasnā un viņa 
sievas Alvīnes ģimenē. Mācījās Jaungulbenes un 
Galgauskas pamatskolā un Balvu komercskolā. Studēja 
tautsaimniecību, vēlāk vēsturi Latvijas Universitātē, 
iestājās studentu korporācijā Ventonia. Bija Latvju 
Nacionālās jaunatnes savienības centrālās valdes 
ģenerālsekretārs, rediģēja tās izdevumu “Jaunatnes 
gaitas”. Darbojās Latviešu zemnieku savienībā un 
Jaunlatgales apriņķa aizsargu pulkā.

“Grāmata 
mūs vedīs pa 
Jaunlatgales 
zemes senā 
latvieša vēstures 
ceļiem un cīņu 
vietām, tā rādīs, 
ka katrs šī 
apgabala vietējais 
«krievs» ir ar 
latvisku seju, 
raksturu un 
garu. Tā stāstīs 
par vecajiem 

vietu vārdiem un latvietības lieciniekiem. 
Latviskajai atmodai ierādāma ievērojama un 
cienīga vieta — pie tās plaši pakavēsimies. “

Īss 
apcerējums 
par Abrenes 
zemēm.
1937. gada 
izdevums 
tiek 
publicēts 
nesaīsināts.

1938. gadā, kad tika 
sarakstīta šī grāmata, 
ārpus Latvijas dzīvoja 
aptuveni 300 000 
latviešu. Bet par mūsu 
apmetnēm ārpus savas 
zemes tomēr var teikt, 
ka tās visas mēdz 
iznīkt...

“Jo dzejā var paust ne 
tikai jūtas, aprakstīt 
dabas skaistumu, 

ētiskās vērtības, bet 
arī ietekmēt sabiedrību, 

virzīt to.”
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  Lūcija Stroda “Noskaņa”

  Mēness debesīm šovakar pielīmēts greizi, 
  zvaigznes kā teātrī diedziņos trīc. 
  Cilvēki salikti kārbās 
  pārdomā lomas vēl reizi
  un līdz pēdējam cēlienam visi krīt. 
  Režisor, pasaki man, 
  Kurā cēlienā mani nodurs
  Mans tuvākais draugs
  Ar slepeni indētu šķēpu,
  Mans tuvākais draugs – mana dzīve? 
  Kad vakars kā Pinnis 
  Ar sarkanu otu rūtis glauž, 
  Manā daudzstāvu sirdī
  Kāds atmiņu liftiem ejas lauž. 

Margarita Stradiņa 
“Tēvu zemes ainava”

Es mīlu zaļo egļu mežu
ar mīkstiem, zaļiem sūnu spilveniem, 

kur saules stars ar melniem egļu 
stumbriem, nāk rotaļāties rītos, vakaros. 

Es mīlu skaisto priežu silu, 
kur vientuļš klusumā aug brūknelājs, 

kur rudeņos pa lielo briežu taku, skrien 
lēnām pretī zaķītis, ausainītis. 

Es mīlu leknās zāļu pļavas, 
kur upes līčos vīgriezītes zied,

kur agros rītos grieze savu dziesmu par 
aizgājušo vasaru jau dzied…

Es mīlu balto bērzu birzi, 
kur rudens vēju rautās lapas birst,un 

ziema apsedz baltu villainīti, 
par mīļām atmiņām, ko neaizmirst. 

Iveta Uršuļska “Satikšanās”
Es tevi satiku tajā baltajā ziemas dienā, 
Kad sniega pārslas, vēja skautas, dejoja. 
Mēs tobrīd abi bijām skumīgi un vieni

Un mūsu domas kaut kur apkārt klejoja. 
Tu manā sirdī skaistu pavasari nesi, 

Ar maigām lūpām mani saldi skūpstīji, 
Paldies tev saku es, ka tu man blakus esi, 

Par dziesmām skaistajām, 
ko tu man dziedāji. 

Es vēlētos, lai mūsu sapņi piepildītos, 
Lai divi cilvēki var laimīgi reiz būt, 

Un mūsu sirdīs mīlas jūtas atraisītos, 
Lai varam mēs par nešķiramiem 

draugiem kļūt. 

Anita Gavare 
“Mana pašatklāsmes vēstule”

Kā savas jūtas nosaukt vārdā,
Un vispār par tām padomāt. 

Kā sevi palutināt biežāk
Un kā par kreņķiem neraudāt? 

Kā redzēt, ka ir zāle zaļa,
Šai laikā, kad jau rudens nāk?

Jo iznāk man pa peļķēm bradāt, 
Bet var jau arī savādāk. 

Un lāsi, kas pār vaigu norit, 
Kā spožā pērlē padarīt?

Kā līdzēt sev un citiem arī, 
Varbūt to sapratīšu rīt. 

Rasma Zuša “Mājās”
Mežvīnu aizkars pie loga, 
Iekšā plūst gaisma zaļa.
Mājas…cik labi ir mājās, 

Projām no pasaules skaļās. 
Notraucu putekļus aši, 

Nometu pagultē kurpes, 
Mājās esam mēs paši, 

Nevajag lomas vairs tēlot.
Visu, kas nomāc un plosa, 

Izmetu ārā aiz sliekšņa.
Visu, par ko esmu droša, 

Glabāju nākošām dienām.

Onufrijs Gailums – dzejnieks (nāk no 
Ilzeskalna pagasta, bet Rugājos dzīvojis un 
strādājis apmēram 20 gadus).

Broņislava Martuževa  - dzejniece, 
komponiste, Triju Zvaigžņu IV šķiras ordeņa 
virsniece. 

Lūcija Stroda (Jaunzema) – dzejniece

Margarita Stradiņa – pedagoģe, dzejniece, 
rakstniece, sabiedriskā darbiniece, 
Mazpulku vecbiedre, apbalvota ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Zelta goda zīmi

Broņislava Martuževa

„Tev parādniece esmu, mīļais Dievs, –
Pie sevis nopūšos.

Par gadiem šiem (virs mēra dzīvotiem)
No sirds Tev pateicos.

Gan vainīga, gan laimīga, mans Dievs,
Uz Tevi paļaujos…”

Vija Birkova (pseidonīms - Vija 
Laganovska)

Vējš no rītiem sācis smaržot kā 
novembris tikai kritušu lapu rūgtumu 

un dūmaku nejūt.
Nedaudz smagnējs, kā ļaudis

kas autobusos no laukiem braukuši
pašā pilsētas vidū te tūļīgs un apjucis
te metas taisni uz sen ieplānotu mērķi
līdz nesdams dūmu pirts tikko slaukta 
piena pankūku un ceptas gaļas smaržu

starp kuru iejaucies kaut kāds 
neaprakstāms svaigums spirgtums –

kā vēsu bērza sulu malks
pavasara pēcpusdienas sildītā ķermenī

kā pļava ar simts stārķiem
kā baložu dūdošana –

elpoju lēni un dziļi
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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.

Dievkalpojumi OKTOBRA mēnesī

  AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
  6. oktobrī plkst. 12.00 mēneša I svētdiena
  20. oktobrī plkst. 11.20 garīgo dziesmu ansambļa „Sonāte” koncerts.
  20. oktobrī plkst. 11.50 atjaunotā baznīcas zvanu torņa iesvētīšana, tad sekos pateicības Dievkalpojums par visiem 
,kuri palīdzēja baznīcas zvanu torņa atjaunošanā un vētras postījumu sakopšanā ap baznīcu. 
  Visi mīļi gaidīti.

   RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
  6. oktobrī plkst. 14.00 mēneša I svētdiena
  20. oktobrī plkst. 15.00

Sociālā aprūpes centra “Rugāji” vadītāja, darbinieki un klienti saka sirsnīgu 
paldies ziedotājiem Ivetai un Aināram Birkoviem, Edvīnam Kulovam,  

Benitai Kārkliņai, Svilānu ģimenei, Dainim Kaņupam, Baibai 
Kuzņecovai, Imantam Magonam, Līgai un Janīnai Stiķiņām, 

Guntai Kveskai, Arvīdam Maderniekam, Laurai un Anitai 
Kukurānēm, Sandrai Kapteinei, Zinaidai Popovai, Verai 

Akmentiņai, Irēnai Paiderei, Sandrai Paiderei un z/s “Dālderi”. 
Paldies par Jūsu atbalstu un ziedojumiem, lai Dieva svētība, laba 

veselība un ražīgs gads!

  26. oktobrī plkst. 10.00

Rugāju Svētā Nikolaja 
pareizticīgo baznīcā

Mirušo atceres diena.

Tuvākie kultūras pasākumi 

  2019.gada 5.oktobrī plkst. 17.00 Rugāju tautas namā
  Koncerts “Freska satiek fresku” Piedalās: Rīgas kultūras 
centra “Iļģuciems” vokālais ansamblis “Freska” un 
  senioru vokālais ansamblis “Krētas freska”, vadītāja 
Zaiga Lazdiņa - Radziņa. Ieeja bez maksas.   

  2019. gada 18.oktobrī plkst. 19.00 Lazdukalna saieta
  namā 
  Amatierteātra “Zibšņi” teātra izrāde “Tāva meitas”. 

 

  2019. gada 18. oktobrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta 
  namā 
  Balle spēlē “Ginc&Es”. Ieeja no 22.00 - 4.00 EUR pēc 
  23.00 -   5.00 EUR. 

  2019. gada 26.oktobrī plkst. 18.00 Lazdukalna saieta
  namā 
  Amatierteātru diena. Tēma “Politika ir kā burbulis”. 

Pieredzes apmaiņas brauciens Rugāju novada 
uzņēmējiem un lauksaimniekiem

2019. gada 22. oktobrī
Maršrutā plānots apskatīt Madonas novada 

uzņēmumus un saimniecības. 
Dalības maksa no personas apmēram 20,00 euro.

Pieteikšanās un brauciena programma pie Mārītes Orniņas 
(tālrunis: 26355954, e-pasts: marite.ornina@rugaji.lv)

Pieteikšanās līdz 15. oktobrim! 
Vietu skaits ierobežots! 

Lauksaimniekiem 
pieejama mobilā 
aplikācija
Turpmāk svarīga informācija 
lauksaimniekam, mežsaimniekiem 
un zivsaimniekiem būs pieejama 
līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta 
dienests ir sagatavojis ērtu rīku 
– mobilo aplikāciju. Aplikāciju 
var izmantot visi tie dienesta 
klienti, kuri izmanto Elektronisko 
pieteikšanās sistēmu. Mobilā 
aplikācija nodrošina ātrāku un 
vienkāršāku komunikācija starp 
dienestu un tā klientiem. Mobilajā    
aplikācijā    klientiem būs iespēja 
apskatīt, piemēram, svarīgāko 
notikumu kalendāru, saņemtos 
maksājumus, pieejamās bezakcīzes 
dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās 
vēstules no LAD, informāciju 
par gaidāmajām kontrolēm 
saimniecības un to rezultātiem, kā 
arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto 
investīciju projektu rezultātus un 
atsūtīt informāciju dienestam. 

5.oktobrī no plkst. 9.00 
Cepurnieku kapsētas 

sakopšanas talka. 

Aicināti līdzi ņemt darbarīkus, 
kam iespējams trimmerus zāles 

pļaušanai, grābekļus lapu un 
nopļautās zāles grābšanai. Būsim 
atsaucīgi un sakopsim tuvinieku 

atdusas vietu!
 

Cepurnieku kapsētas valde

  SKUJETNIEKU baznīciņā
  4. oktobrī plkst. 11.00

Lūgums palīdzēt noskaidrot attēlā 
redzamo ēku īpašniekus! Ja ir zināma 
informācija, aicinām zvanīt Rugāju 
novada Saimnieciskās nodaļas 
vadītājam Jānim Morozam (tālrunis: 
27808286). 27808286). 


