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      “Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz, 
divas krāsas karogā, trīs vārdi lūgsnā mums 
skan – Dievs svētī Latviju!” Latvijas Brīvības 
pieminekļa trīs zvaigznes… tās ir burvju trīs-
vienība, trīsvienība, kuru nebūs šķirt, lai arī 
kādi laiki nāktu un ietu.
        Latvijas vārdu novembrī izrunājam īpašāk. 
Ar lepnumu, ar cieņu pret tiem, kuri atdevuši 
pašu dārgāko – savu dzīvību, lai mēs šodien 
staigātu pa brīvas un neatkarīgas valsts zemi. 
Tieši tāpēc mēs novembrī pie apģērba nēsā-
jam sarkanbaltsarkanās lentītes, svētku di-
enās pie mājām izkaram karogus un godinām 
kritušos karavīrus, noliekot ziedus pie piem-
inekļiem. Arī Rugāju novada Eglaines pa-
matskolas Vanadzēnu kopas dalībnieki kopā 
ar direktoru Eduardu Stalidzānu un domes 
priekšsēdētāju Sandru Kapteini Lāčplēša di-
enā devās uz Garosilu kapsētu, lai ar klusuma 
brīdi pieminētu novadnieku un tur apglabāto 
ģenerāli Valdi Matīsu. Sveces tika noliktas arī 
pie pieminekļa Nacionālajiem partizāniem 
Slavītos. Taču ko gan mums katram nozīmē

Lāčplēša diena? Vai Lāčplēsis ir spēka un 
uzvaras simbols, vai arī tas ir kas vairāk? 
Uz šo jautājumu katrs var atbildēt tikai pats 
sev. Mūsu senčiem tas saistās ar grūtu, bet 
pelnītu uzvaru. 11. novembris ir latviešu 
karavīru un brīvības cīnītāju piemiņas die-
na. Šogad Rugājos, atzīmējot Lāčplēša di-
enu, iedzīvotāji pulcējās skvērā pie represēto 
piemiņas akmens, lai ieklausītos vēstures no-
tikumos pirms 96 gadiem. Pie piemiņas ak-
mens sagūla ziedi, tika iedegtas svecītes un 
lāpas. Ar iedegtu lāpu un svecīšu liesmiņām 
rokās, atceres brīža dalībnieki stājās gā-
jienam, kurš veda līdz Nacionālo partizānu 
piemiņas akmenim pie Rugāju novada vi-
dusskolas. Tika nolikti ziedi un ar svecēm 
izgaismota Latvijas kartes kontūra. Lāčplēša 
diena noslēdzās ar dziesmoto jundu skolas 
bērzos pie ugunskura.
      Savukārt stāstu par Latvijas brīvības 
pieminekļa trīs zvaigznēm izdzīvojām 
17. novembrī Rugāju tautas namā, kur

Daudz laimes, Latvija!
norisinājās koncerts par godu Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 97. gadadienai. Šogad kon-
certa apmeklētāji varēja baudīt ne tikai kolektīvu 
uzstāšanos, bet arī būt liecinieki tam, kā notiek 
jaunsargu zvēresta nodošana. Dzimtenes mīlestība 
un patriotiskā audzināšana sākas ģimenē un skolā. 
Mūsu novada vidusskolā šogad notiek aktīva jaun-
sargu kustība, kuru vada Aizsardzības ministrijas 
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes 
departamenta 2. novada nodaļas 220. Rugāju jaun-
sargu vienības instruktore, seržante Lita Meistare. 
Varam būt lepni, ka mūsu jaunieši iesaistās šajā 
kustībā.
        Zvaigznes ir kaut kas pārdabisks. Ne velti 
cilvēki, paskatoties debesīs uz zvaigznēm, iedomā-
jas vēlēšanos, tāpēc varam būt pateicīgi, ka mums, 
latviešu tautai,   ir savas zvaigznes – trīs zvaig-
znes, kas kaltas Brīvības piemineklī. Piemineklī, 
kura akmeņi stāsta par mūsu tautas likteni un kura 
zvaigznes lūdz par mums. 

Teksts:Agrita Luža
Foto: Gunta Grigāne

Izstāde “Ar viņiem lepojamies“

Programma “Skolas auglis“, saruna ar Veltu Zožu

Rugāju novada skolās

Cilvēks novadā - Dzintra Kaļva
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Nolēma slēgt nomas līgumu ar ZS “Rūķīši”, par pašvaldības īpašumā es-
ošās zemes vienības no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 012 
0421 – 13ha platībā (Ūdenstilpes teritorija), iznomāšanu. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 7 gadiem. Nomas maksu gadā noteikt 2.5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātā-
jam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus HK „Lazdukalns” dalībai 2015./2016.
gada Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja čempionātā EUR 360 (trīs simti 
sešdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi

Labdien, novembrī!
          Šodien, kad rakstu sleju, aiz 
loga mirdz sarmainie koku zari!
       Esam aizvadījuši valsts svētk-
us. Gribu pateikt paldies, īpaši no-
vada skolām par mūsu jaunatnes 
iesaistīšanu pasākumos, kas no-
risinājās nedēļas garumā novadā. 
Kopīgi devāmies lāpu gājienā, 
dziedājām dziesmas, devāmies uz 
kapsētu nolikt ziedus pie ģenerāļa 
Valda Matīsa kapa, aizdedzām 
svecītes, piedalījāmies svētku kon-
certos, kas bija veltīts mūsu valsts 
97.gadadienai. Manuprāt, ar katru 
gadu mums izdodas piedalīties ar-
vien vairāk rīkotajos  patriotiska-
jos pasākumos, lai kopīgi atcerē-
tos mūsu valsts vēstures stundu, 

novērtētu, ka dzīvojam mūsu Latvijā,  varam dzīvot un strādāt mierīgos 
apstākļos. Lepojamies ar Pužuļu ģimeni, ar kuras gādību Cūkusalā ir 
no zīles izaudzēti daudzi ozoliņi, pirmais tika iestādīts pie Rugāju no-
vada vidusskolas, citi tika aizvesti uz daudziem Latvijas novadiem, lai 
aizsāktu akciju “Simtozolu meži simtgadu Latvijai!”. Simts ozoliņiem 
tiks atrasta augšanas vieta Rugāju novada teritorijā, to stādīšana notiks 
pavasarī- Lielās pavasara talkas laikā. Atgādināšu, ka lielākās ozolu 
audzes mūsu valstī ir tieši mūsu novada teritorijā - Pededzes krastos, ar 
ko varam lepoties!
         Novembra sākumā norisinājās informatīvais seminārs, ko rīkoja 
Balvu rajona partnerība. Tika vērtēts iepriekšējais periods, kas Rugāju 
novadam bija ļoti ražīgs, bija rakstīti un apstiprināti daudzi LEADER 
projekti. Tika pieņemta jaunizstrādātā stratēģija 2015.-2020.gadam,  
kur pieejams finansējums būs vēl lielākā apmērā, atliek vien nākt kopā, 
domāt, rakstīt un realizēt projektus.
         Aizvadītajā domes sēdē tika pieņemts lēmums nodot iznomāša-
nai Rugāju ūdenskrātuvi vietējam uzņēmējam.Tika iesniegts veicamo 
darbību plāns tuvākajiem gadiem. Nomniekam būs jānodrošina brīva 
piekļuve krātuvei, ko izmanto makšķernieki un citi interesenti. Arī peld-
vieta un laipa ir jāsaglabā. Deputāti sprieda un atzina par piemērotāko 
risinājumu šādam variantam, jo ar katru gadu vairāk un vairāk 
ūdenskrātuve aizaug ar ūdenszālēm un  nenotiek ūdens plūsmas aprite. 
Ja vēlamies arī turpmāk vasarā peldēties un atpūsties pie sakoptas plud-
males, ir jārīkojas. Jau šoruden tiks nolaists ūdens un sāksies tilpnes 
tīrīšanas un padziļināšanas darbi, lai pavasarī uzpludinātu dīķi un varē-
tu laist zivju mazuļus. Lūdzu izturēties iedzīvotājiem  ar sapratni.
        Aizrit novembra pēdējā darba nedēļa, šo svētdien iedegsim pirmo 
Adventes svecīti, un sāksies klusais, apcerīgais Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks. Atradīsim laiku pabūt vienatnē ar sevi, ar sev tuvajiem cilvēkiem, 
pārdomām, labam, uzmundrinošam vārdam līdzcilvēkiem! Lai gaišs 
svecītes mirdzums  ienāk Jūsu mājās! Uz tikšanos gada nogalē!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

DOMES SĒDES LĒMUMI

Rugāju novada domes 2015.gada 12.novembra 
ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums

Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu EUR 40 790 (četrdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 
euro un 00 centi) autobusa iegādei, Rugāju novada pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, no Valsts kases uz 5 gadiem ar atbilstošā termiņa no-
teikto aizņēmuma procentu likmi.

Rugāju novada domes 2015.gada 19.novembra 
sēdē pieņemtie lēmumi

Nolēma piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai 
Kapteinei ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra 
nedēļas no 07.12.2015. līdz 20.12.2015.

Valsts dzimšanas dienai veltītajā pasākumā tiek 
godināti skolotāji

       Latvijas skolās 1935.gadā tika iedibināta akcija „Draudzīgais ai-
cinājums”. Tās laikā katrs var atcerēties savu kādreizējo skolu un 
dāvināt grāmatas, mākslas priekšmetus, ziedot līdzekļus skolu fondiem. 
„Draudzīgo aicinājumu” uzsācis bijušais Valsts prezidents Kārlis
Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un 
lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas.
           Kopš 1994.gada šī tradīcija ir atjaunota. „Draudzīgais aicinājums” 
ir skolu atbalsta kustība, kuras pamatā ir ideja par latviešu palīdzību 
savām skolām ar mērķi uzlabot izglītības līmeni un līdz ar to arī vispārējo 
labklājības līmeni Latvijā. „Draudzīgais aicinājums” ir nacionāla ideja, 
un nez vai ir vēl kāda tauta, kas var lepoties ar ko līdzīgu.  Draudzīgā 
aicinājuma ideju popularizē Draudzīgā aicinājuma fonds.
         Lai novērtētu izglītības līmeni Latvijas skolās, Draudzīgā aicinā-
juma fonds paziņo Latvijas labāko skolu reitingu. Skolu reitingā skolu 
izglītības līmenis tiek vērtēts pēc skolēnu centralizēto eksāmenu rezu-
ltātiem, tādējādi Skolu reitings uzskatāms par šobrīd objektīvāko skolēnu 
izglītības līmeņa novērtēšanas instrumentu.
         Skolu reitinga svinīgajā ceremonijā, uz kuru tiek aicināti 50 labāko 
skolu pedagogi, tiek apbalvotas Latvijas 6 labākās skolas katrā no četrām 
galvenajām nominācijām – labākā ģimnāzija, labākā pilsētas skola, 
labākā lauku skola, labākā specializētā skola (tehnikumi, arodvidussko-
las, mūzikas skolas u.c.), kā arī mācību iestādes, kas uzrādījušas augstākos 
vērtējumus tādos mācību priekšmetos kā matemātika, latviešu valoda un 
literatūra, angļu valoda, vēsture un dabas zinības. Tiek arī paziņotas sko-
las ar straujāko izaugsmi un novērtēti latviešu valodas un literatūras rezu-
ltāti mazākumtautību skolās. Katrā nominācijā un katrā atsevišķā mācību 
priekšmetā labākā skola saņem galveno balvu – metālā izstrādāto Pūci, 
visas skolas saņem Grāmatu ar visiem rezultātiem un Diplomu.
           Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā 2015 Rugāju novada 
vidusskolai – 4.vieta lauku vidusskolu grupā, kā arī 1.vieta latviešu val-
odā un 1.vieta dabas zinībās (fizika, ķīmija, bioloģija) lauku vidusskolu 
grupā, par ko vidusskola 12. novembrī svinīgajā ceremonijā Vidzemes 
koncertzālē Cēsīs saņēma atbilstīgas balvas. 
           Latvijas valsts 97. dzimšanas dienai veltītajā pasākumā 17. no-
vembrī tika godināti visi Rugāju novada vidusskolas skolotāji, kuri saga-
tavojuši 2014./2015. mācību gada centralizētajiem eksāmeniem skolēnus 
viņu izvēlētajos mācību priekšmetos. Rugāju novada domes priekšsēdētā-
ja Sandra Kapteine pateicības un lepnuma pilnus vārdus un ziedus veltīja 
skolotājiem Evijai Konivalei, Jānim Ikstenam, Lolitai Krēbsei, 
Veltai Učelniecei, Inārai Ločmelei, Marutai Kalnējai, Sandim Štālam 
un Natālijai Garajai. Ņemot vērā pagājušā mācību gada visu 
centralizēto eksāmenu rezultātus, Rugāju novada vidusskola atrodas 
17.vietā no 455 skolām. Valstī vidējais zināšanu kopprocents ir 50.7, 
Rugāju novada vidusskolā – 68.8.
             Īpaša pateicība nākas skolēnu vecākiem par atbalstu saviem 
bērniem un, protams, pašiem skolēniem par cītīgu mācību darbu.

Izglītības pārvaldes vadītāja
Biruta Berkolde
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Saimniecības “Jāņkalni“ apmeklējums

          20. novembra rītā pulciņš 
uzņēmēju, lauksaimnieku un 
saimnieciskā darba veicēju devās 
pieredzes apmaiņas braucienā, lai 
savām acīm ieraudzītu, kā darbo-
jas cilvēki Vidzemes pusē. Brauc-
iena dalībnieki nebija vīlušies, jo 
redzētais un dzirdētais tikai vēl-
reiz apliecināja, ja cilvēks grib, tad 
var izdarīt daudz. Apciemotie mā-
jražotāji un uzņēmēji bija tiešām 
atsaucīgi un labprāt dalījās savā 
pieredzē.
        Saimniecībā “Jāņkalni”, Ves-
tienā, Madonas novadā, braucēji ap-
meklēja dārzus, kuri aizņem 20 ha, 
tajos aug krūmmellenes, rabarberi, 
avenes, zemenes, smiltsērkšķi u.c. 
Pārstrādes cehā brauciena dalībnieki 
noklausījās interesantu stāstījumu 
par to, kā tiek ražotas sukādes, su-
las, sīrupi, ievārījumi, tējas, saldēti 
un žāvēti augļi. Izaudzētos augļus 
un ogas, kas netiek realizēti sezonas 
laikā, uzglabā šim nolūkam celtā 
aukstuma glabātuvē un pārstrādā at-
karībā no tirgus pieprasījuma.
       Piebalgas porcelāna ražotnē 
varēja gūt priekšstatu, kā top 

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā gūst 
vērtīgu pieredzi

meistardarbi no baltā māla. Gide 
pastāstīja, ka kompleksa ēka, kurā 
šobrīd tiek izgatavots porcelāna 
izstrādājumi, agrāk bijusi pieno-
tava. “Uz Jesena un Kuzņecova 
porcelāna fabriku bāzes tika iz-
veidota Rīgas porcelāna fabrika. 
To izveidoja 1963. gadā, un tā 
laimīgi darbojās līdz 1997. gad-
am, kad abus cehus slēdza. Latvi-
jā kādu brīdi porcelānu vairs ner-
ažoja. Apkopojot visu, ko atstājusi 
Jesena, Kuzņecova, vēlāk Rīgas 
porcelāna fabrika, tika izveidots 
Rīgas porcelāna muzejs, par kura 
direktoru kļuva mākslinieks, in-
ženieris, dizaineris, šoferis, cilvēks 
orķestris, keramiķis ar vairāk nekā 
30 gadu stāžu, kurš savā praksē 
izmantojis daudz un dažādus kera-
mikas materiālus, Jānis Ronis. Di-
rektoram, paralēli darbam muzejā, 
radās doma kaut ko darīt, kaut ko 
ražot. Vispirms kopā ar kundzi Zani 
tika nodibināta apgleznošanas dar-
bnīca, bet 2004. gada sāka gatavot 
“saņurcītās krūzītes” no porcelā-
na. Taču ar laiku ģimene nolēma 
pārcelties uz laukiem, un nonāca 
Inešu novadā.

sākām ražot zaļo sieru. Zaļā 
siera dēļ ir tapis arī viss pārē-
jais, kas ir šeit,” stāsta Ilmārs. 
“Zaļais siers tika ražots pirm-
skara gados, pēckara gados, 
daudzi to zināja un gaidīja, kad 
tas atkal atgriezīsies apritē”. Lai 
zaļais siers iegūtu krāsu, blak-
us ražotnei tiek audzēts zaļais 
sierāboliņš. Zaļā siera pagata-
vošanas laiks ir ilgs – no pie-
na vannas līdz siera bundžiņai 
paiet apmēram divi mēneši. 
“Zaļais siers ir jāiemīl speci-
fiskās garšas dēļ, kad tas tiek 
nogaršots, tad vairs bez viņa 
nevar,” pajoko saimnieks.  
       Darbojoties ar šo sieru, 
radās jaunas idejas, un tapa si-
ers ar ķiplokiem un garšaugi-
em. Klātesošajiem bija iespēja 
nogaršot knapsieriņu (kaltētas 
siera bumbiņas). Jautāts par to, 
kā tas radās: “Tepat, pāri pļavai, 
30 km no Raunas ir Valmiera. 
Un kas ir Valmierā?  Valmier-
muižas aliņš. Alus brūvētāji bija 
atbraukuši pie manis un aicinā-
ja uz sadarbību, rosinot mani 
izdomāt foršu uzkodu pie alus. 
Tā tapa knapsieriņš.” Savukārt 
makaronu cehā tiek ražoti 12 
dažādu veidu makaroni, arī re-
cepte ir pavisam vienkārša – 
neattīrīti kviešu milti, olas un 
garšvielas.
       Pēdējā apskates vietā Rankas 
novada zemnieku saimniecībā 
“Vecpāpani”, kur saimnieko 
divas paaudzes, mūs sagaidīja 
jaunā saimniece Inga. Ar 
mājražošanu   saimniecībā visi 
ir uz “Tu”.
       Ar augļu un ogu audzēšanu 
te sāka nodarboties pirms 15 
gadiem. Pirms tam saimniecības 
pamatā bija lopkopības bizness, 
bet tas bijis smagi. Uzsākot 
nodarboties ar lauku tūris-
mu, ģimene iestājās asociāci-
jā “Lauku ceļotājs”. Izveidota 
viesu māja, lauku pirts ar kub-
ulu, ticis iestādīts arī ne-
liels aveņu dārzs, kura vietā 
tagad esot vīnogulāji. Kad 

bijušas lielas ābolu ražas, arī 
avenes tirgojot svaigā veidā, 
viss palicis pāri un bijis jādomā, 
kur  likt. Taču vienreiz, dodot-
ies uz zaļo tirdziņu tirgot ābolus, 
līdzi paņemts arī mājas vīns no 
āboliem, kas toreiz vēl bija ti-
kai kā hobijs. “15 pudeles izpir-
ka aptuveni stundas laikā, un uz 
āboliem neviens pat neskatījās,” 
smejot nosaka saimniece. “Tā 
arī sākās šī lieta. Radās doma 
par ābolu čipsiem. Iesākumā no-
pirkām elektriskos aparātus, taču 
rezultāts nebija tāds, kādu gribē-
jām. Tāpēc visu darām ar rokām. 
Esam ieviesuši arī jaunu produk-
ciju, piemēram, bumbieru čipsus, 
burkānu un biešu čipsus, kurus 
realizēsim jau Rīgas Ziemassvēt-
ku tirgū, kuram pašlaik cītīgi ga-
tavojamies.” Jautāti par to, kā tiek 
raudzēts vīns, saimnieki atzina, 
ka, izņemot aveņu vīnu, visu vīnu 
pamata bāze ir ābolu sula. “Li-
etojam vīna raugu un izvairāmies 
lietot sulfīdus. Arī vīns ir roku 
darbs, sākot no pudeļu pildīšanas, 
etiķetēm un beidzot ar korķu uz-
likšanu,” noteic sieviete. “ Vīnu 
liekam raudzēt vienreiz gadā. Ne-
var jau lielīties, bet prieks- līdz-
ko vīns ir gatavs, tā vairs nav”. 
Jāpiebilst, ka saimniecība piedāvā 
arī mājas vīnu degustāciju tam             
speciāli iekārtotā zālē.

Piebalgas porcelāna ražotne

     Porcelāna ražotne Inešos dibinā-
ta 2007. gadā, un kopš tā laika tajā 
tiek nodarbināti 14 cilvēki. Blak-
us jau esošajai rūpnīcai notiek arī 
jaunā ceha celtniecība, kura arī dos 
jaunas darba vietas.
          Raunā, brauciena dalībniekus 
sagaidīja smaidīgais siera 
ražotnes īpašnieks Ilmārs Ceriņš, 
kurš ar prieku dalījās savā pieredzē. 
“Sāku pirms desmit gadiem. 
Sametāmies kopā ar mammu un 
izdomājām veidot paši savu mazo 
biznesu. Pirms tam strādājām katrs 
savu darbu, jo abiem iegūtā izglītī-
ba ir pārtikas tehnoloģijas nozarē. 
Bet, saliekot abu spēkus kopā, 
mamma ar prātu, es ar rokām, iz-
veidojām savu pirmo ražotni, kurā

     Braucienu organizēja Rugā-
ju novada dome, un tajā piedalī-
jās novada iedzīvotāji, uzņēmēji, 
lauksaimnieki, un visi interesanti, 
kuri vēlējās iegūt pieredzi produk-
tu pārstrādes jomā un mājražošanā. 
     Pieredzes apmaiņas brauciena 
dalībnieki ir apmierināti ar 
braucienu, par ko liecina arī viņu 
atsauksmes:
“Pārdomāts pieredzes apmaiņas 
brauciens. No katras apmeklējuma 
vietas var kaut ko aizņemties, kaut 
ko priekš mazas ražošanas. Atvērti 
saimnieki, kuri neslēpa sveci zem 
pūra, dalījās pieredzē. Labprāt 
uzklausītu arī lielo ražotāju 
pieredzi.”
“Katrā apskates objektā bija ko 
redzēt un no kā smelt pieredzi. 
Paldies organizatoriem!”
“Komforta zona. Tā kā esmu 
cilvēks, kam patīk viss jaunais, 
citādākais, un nekad nelaižu 
garām iespēju, kaut kur aizbraukt, 
izmantoju arī šo. Ļoti patika! Vis-
labāk makaronu un siera ražotne. 
Noteikti vajag vairāk šādus brauc-
ienus, it īpaši tiem, kas paši ne-
saņemtos, lai “izlīstu” no mājas.”

Teksts:Agrita Luža
Foto: Zinaida Popova, 

Mārīte Orniņa
Vecpāpanu vīns
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Arī šajā mācību gadā ābolus un pirmo reizi arī 
burkānus novada skolām piegādā zemnieku 
saimniecība „Upmala”

Programma „Skolas 
auglis” Latvijā

      Latvijas skolās Eiropas Sav-
ienības līdzfinansētajai program-
mai skolu apgādei ar augļiem un 
dārzeņiem „Skolas auglis” sākot 
darbu 2010./2011. mācību gadā, tajā 
piedalījās 63% izglītības iestāžu no 
kopējā valsts izglītības iestāžu skai-
ta, savukārt pagājušajā mācību gadā 
skolu skaits sasniedza 91%. Pašlaik 
zināms, ka programma turpināsies 
līdz 2020.gadam. Programmas 
mērķis, bez maksas nodrošinot svai-
gus augļus un dārzeņus, ir palielināt 
šo produktu patēriņu skolēnu uzturā, 
mainīt skolēnu ēšanas paradumus 
un paplašināt skolēnu zināšanas par 
veselīgu uzturu un svaigu augļu un 
dārzeņu nozīmi tajā. Joprojām pop-
ulārākie augļi un dārzeņi ir burkāni 
un āboli. Programmas darbības 
periodā skolēniem tiek piedāvāta 
iespēja piedalīties arī dažādos izglī-
tojošos pasākumos, kuru mērķis ir 
veicināt zināšanas par veselīgu uz-
turu un dzīvesveidu, kā arī augļu un 
dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselī-
bu, piemēram, mācību stundās, ra-
došos konkursos, sporta sacensībās, 
mācību ekskursijās uz zemnieku 
saimniecībām.
      Programmu īsteno atbalsta preten-
denti – dārzeņu audzētāji, ēdināšanas 
uzņēmumi un pašvaldības. Atbilstoši 
programmas nosacījumiem svaigus 
augļus un dārzeņus skolām piegādā 
ražotāji, kuri tos audzē, ievērojot in-
tegrētās augu aizsardzības vispārīgos 
principus un normatīvajos  aktos par 
lauksaimniecības produktu inte-
grētās audzēšanas, uzglabāšanas un 
marķēšanas prasībām  un kontroles 
kārtību noteikto regulējumu, audzēti 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
bioloģisko lauksaimniecību. 
    Tāpat tos piegādā produktu 
ražotāji, tostarp arī to kooperatīvās 
sabiedrības, kas reģistrējušies Pārti-
kas un veterinārajā dienestā, kā arī 
pašvaldības, izglītības iestādes un  
saimnieciskās darbības veicēji,

kas nodrošina ēdināšanu skolās.

„Skolas auglis” Rugāju 
novada skolās

    
Rugāju novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādes 
– Rugāju novada Eglaines pa-
matskola un Rugāju novada vi-
dusskola – programmā „Skolas 
auglis” iekļautas no programmas 
darbības pirmsākumiem Latvijā, 
kad pašvaldība kā atbalsta pre-
tendents 2010.gada 12.decem-
brī noslēdza pirmo augļu (ābo-
lu) piegādes līgumu ar Rugāju 
novada zemnieku saimniecību 
„Upmala”. Novada skolu 1.–9.
klases skolēniem, kā to paredz 
programmas noteikumi, tiek 
piegādāti augļi un dārzeņi tādā 
apjomā, lai to pietiktu trīsreizē-
jai izdalei nedēļā 100g porcijās 
noteiktajā izdales periodā. Arī 
šajā mācību gadā no 2015.gada 
12.novembra (līdz 2016.gada 
5.februārim)  ābolus un pirmo 
reizi arī burkānus novada skolām 
piegādā zemnieku saimniecība 
„Upmala”, kā tas bijis visos ie-
priekšējos mācību gados. Ja būs 
pietiekami liela raža, tad augļu 
klāsta papildināšanai nākama-
jos gados zemnieku saimniecība 
varēs piedāvāt arī bumbierus.

Īstais saimniecības darbības 
virziens ir ābolu audzēšana
Izvaicāta par to, kāpēc un kā 
zemnieku saimniecība „Up-
mala” uzsākusi nodarbošanos 
ar augļkopību, tās īpašniece 
Velta Zoža pastāstīja, ka šo 
saimniecības darbības izvēli no-
teica,  pirmkārt, viņas mantojumā 
saņemtās zemes stāvoklis – zeme 
bija aizaugusi ar krūmiem, pat 
kokiem. Tika daudz pūļu ielikts,
lai zemi piecu hektāru platībā 
iekoptu tās turpmākai lietderīgai 
izmantošanai. Sākotnēji ģimene 
bija domājusi audzēt upenes. Tā 
kā ogulāju audzētavas

kopšanā jāiegulda ļoti liels 
darbs, Veltas vīrs Jāzeps, no sko-
las laikiem saukts par Gunāru, 
ierosinājis stādīt ābeles. Apme-
klējot Lauku dienu pasākumus, 
saimnieki iepazinās ar Māru 
Skrīveli (leģendāro ābolu Māru, 
dr. agronomi, Latvijas Valsts 
Augļkopības institūta vadošo 
pētnieci – autores piezīme), 
kura viņus pārliecināja, ka 
patiešām vislabāk stādīt ābeles, 
jo ābeļdārza kopšana salīdzinā-
jumā ar ogulāju apkopšanas dar-
biem ir vieglāka.
   Laika gaitā izrādījies, ka 
patiešām īstais saimniecības 
darbības virziens ir ābolu 
audzēšana. Ābeļdārzs veidots 
pakāpeniski, pirmās ābelītes 
iestādītas 2003.gada pavasarī 
1.5 ha platībā, bumbieres – 0.5 
ha platībā, nākošajā gadā – atli-
kušajā zemes gabalā. Vecākajām 
ābelēm ir astoņi gadi. Līdz šai 
dienai vēl ražo diezgan daudz  
sākumā stādīto ābeļu, vētras 
ābeļu tika nolauzta, citas noliek-
tas, kādas tās ir arī šodien. Pirm-
ie ābeļu stādi iegādāti Dobelē. 
Ābeļdārzā aug vairāk nekā 10 
ābeļu šķirnes („Tīna”, „Rubīns”, 
„Auksis”, „Tellesāre”„Belaruss-
kaja”, „Antejs” u.c.). Viens hek-
tārs zemes atvēlēts  bumbieru 
audzēšanai. Stādījumi regulāri 
tiek papildināti un atjaunoti – 
gadā tiek iestādītas aptuveni 
100 ābelītes. Ābolu audzēša-
na nav nekāds vieglais darbiņš. 
Saimniecības īpašniece Velta 
uzsver, ka, stādot ābeli, noteikti 
jāatceras, ka to ir regulāri jākopj, 
izzāģējot zarus, jo pareizi veik-
ta aprūpe ļauj izaugt veselam 
un stipram kokam. Zarus griež, 
izretina, īsina divas reizes gadā 
– pavasarī un rudenī, lai koka 
vainagu izgaismotu, jo tikai 
tad āboli būs skaisti un garšīgi. 
Jāizzāģē visi vecie un uz iekšu 
augošie zari.  
   Protams, ka arī ābelēm ir 
savi ienaidnieki. No slimībām 
augļkokus visvairāk apdraud 
sēnīšu slimības – miltrasa, ābolu 
kraupis. Arī kukaiņu pasaulē ir 
gana daudz ābeļu ienaidnieku – 

gana daudz ābeļu ienaidnieku – 
ābolu lapu tinējs, laputis, ābolu 
zāģlapsenes, ābolu ērces un citi. 
Ziemā ābeles noposta izsalkušie 
zaķi, stirnas, kas apgrauž jauno ko-
ciņu mizu un zariņus, tādēļ jaunos 
kociņus saimnieki cenšas pasargāt, 
tos uz ziemu aptinot ar skujkoku 
zariem vai citiem aizsarglīdzekļiem.

Augļu koks ir līdzīgs 
cilvēkam – lai izaugtu 
personība, tā ir jāveido

           Velta uzsver, ka augļkoku ap-
pļaušana ir vīra Gunāra pārziņā un to 
viņš pēdējos gados dara ar iegādāto 
tehniku. Augļkopībā tomēr bez roku 
darba neiztikt, un to nekad nebūs 
iespējams pilnībā aizstāt ar tehni-
ku. Āboli jānovāc savlaicīgi. Augļu 
uzglabāšanai vajadzīgi īpaši apstākļi 
– noteikts  mitruma un temperatūras 
režīms,  tāpēc ir izveidota augļu gla-
bātava – pagrabs, kur augļus glabā, 
iepakotus kastēs pa 5 kg. Dienā tiek 
sapakotas aptuveni 200 ābolu kastes 
un nogādātas līdz pagrabam ar ģime-
nei piederošo autobusu. 
       Augļu novākšanā, koku atzarošanā  
un  citos darbos nenovērtējami palī-
gi saimniekiem ir bērni Jānis, Lās-
ma un Līga ar saviem draugiem. 
Veltai un Gunāram bijusi doma ar 
laiku augļudārzu nodot atvašu pār-
raudzībā, taču pārliecības par to nav, 
jo visiem darbs ir galvaspilsētā.
     Baudot zemnieku saimniecības 
„Upmala” izaudzētos garšīgos ābo-
lus, atliek pārdomāt Māras Skrīveles 
teikto, ka augļu koks ir līdzīgs cil-
vēkam – lai izaugtu personība, tā ir 
jāveido. Latvietis vienmēr bijis, ir 
un būs zemes cilvēks, vien dažbrīd 
latvietis var nedaudz attālināties no 
zemes darbiem, bet līdz ar gadiem, 
ar vecumu un tam līdzi – ar prātu 
un instinktīvi viņš atkal sāk meklēt 
zemi. Cilvēkam ir tieksme visus pa-
darīt vienlīdzīgus, lai gan katrs būtu 
jāpieņem tāds, kāds viņš ir. Tas at-
tiecas arī uz augiem. Cilvēka ziņā 
ir tikai palīdzēt tiem augt, ievērojot 
šķirnes, koka īpatnības!

Izglītības pārvaldes vadītāja
Biruta Berkolde
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Rita Krēmere Valdis MatīssJānis ZibensPēteris SudarovsValdis Bikovskis

Izstāde “Ar viņiem lepojamies“ naudā, “uzlikt uz maizes”. Izrādās, ka šādu 
cilvēku mums novadā ir bijis un ir arī šo-
dien ļoti, ļoti daudz. Cilvēki darbojušies 
un dod savu ieguldījumu visdažādākajās 
jomās.
 Tos, kuru laiks jau ir aizgājis, devu-
mu ir viegli novērtēt un saglabāt, ar mūsu 
līdzcilvēkiem ir sarežģītāk: ikdienas grūta-
jā dzīves skrējienā ne vienmēr pamanām un 
novērtējam savu laikabiedru un novadnieku 
darbu un sabiedriskās aktivitātes. Iekļaujo-
ties patriotisma  mēnesī, Rugāju novada 
muzejā ir skatāma izstāde “Ar viņiem lep-
ojamies”, kurā apzinātas personības, kas 
dzimušas, augušas vai kādu laiku strādā-
jušas Rugāju novadā, kā arī no šejienes 
pasaulē aizgājušie novadnieki. Izstādes 
ietvaros tiek vākts, krāts, apzināts rugā-
jiešu devums, ieguldījums savam novad-
am. Visskaistākais ir tas, ka tādu cilvēku, 
ar kuriem varam lepoties gan savā novadā, 
gan pāri novada robežām, saraksts turpinās 
un turpinās. Mums novadā patiešām ir ļoti 
daudz stipru, strādīgu un gaišu cilvēku! Kā-
das personības un ko rugājieši ir sasnieguši, 
varat redzēt Rugāju novada muzejā izstādē 
“Ar viņiem lepojamies”. Šis ir laiks, kad 
lepojamies ar savu zemi un tās ļaudīm, par 
padarīto darbu. 
       Lai arī turpmāk Dieva svētība Latvijai 
un Rugāju novadam!

        Novembris ir patriotisma mēnesis. Tas ir 
laiks, kad mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu 
un Lāčplēša dienu. Šajā laikā mēs īpaši piedomā-
jam pie tā, no kurienes mēs nākam, mums ir svarīga 
piederības sajūta. Svinot svētkus, mēs jūtam pie-
derību Latvijai, Rugāju novadam.
             Rugāju novads ir tālu no galvaspilsētas Rīgas, 
te nav augstu kalnu un tūkstošgadīgu piļu, bet Rugā-
jos ir skaista daba un, pats galvenais, mums ir mūsu 
cilvēki. Novada iedzīvotāji ir mūsu lielākā vērtība: 
gan tie, kas tagad te dzīvo un strādā vai mācās, gan 
tie, kas te dzīvojuši pirms mums. Un arī tie, kas te 
dzimuši, iemācījušies pamatvērtības un devušies 
tālāk Latvijā vai pasaulē, strādādami, gūdami panā-
kumus, tā nesdami Rugāju novada vārdu plašākos 
apvāršņos.
        Katrs cilvēks, kas šobrīd dzīvo Rugāju no-
vadā, ir vērtība novadam, jo ar savu klātbūtni un 
kaut tikai ar mazu darbiņu saglabā novadu dzīvu. 
Tas ir jānovērtē, jo šobrīd ir populāri braukt projām 
un meklēt vietas, kur ir materiāli izdevīgāk. Bet vai 
lielāku algu var salīdzināt ar iespēju dzīvot dzimta-
jās mājās, novadā, staigāt ierastās takas starp gadu 
gadiem iepazītiem un iemīlētiem cilvēkiem?
              Arī Rugāju novada muzejam galvenā interese 
ir Rugāju novada cilvēki. Tie, kas ne tikai apzinīgi 
dara savu ikdienas darbu, bet arī spēj pacelties pāri 
savai ikdienai, izdarīt kaut ko neikdienišķu, kaut ko 
sabiedrības labā, kaut ko tādu, ko nevar novērtēt 

Draudzība Rugāju bibliotēkā        Rugāju bibliotēkā, no 9. līdz 15.novembrim, notika Ziemeļvalstu Bibliotēku  
nedēļas aktivitātes. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, kas norisinās Zie-
meļvalstīs jau 19.reizi, Latvijā - 18.reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvals-
tu kultūras un literatūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu 
stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. Gada vistumšāka-
jā laikā, vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas 
valstīs, vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.
       Iepriekšējā gadā bibliotēkā ciemojās Trollis, bet šī gada nedēļas tēma bija 
Draudzība Ziemeļos. 1.-4.klašu kolektīvi apmeklēja bibliotēku un izmantoja iespē-
ju ”draudzēties”. Bērni kopīgi skatījās multfilmu par Brālīti un Karlsonu, klausījās 
stāstiņu no latviešu autores M.Kļavas grāmatas „Raibā vasara” un fragmentu no nor-
vēģu M.Parras grāmatas ”Vafeļu sirds”.
      Kas tad ir draudzība? Draugs? Uz šiem jautājumiem bērni kopīgi meklēja atbi-
ldes. Par vienu bērni ir vienisprāt, ka draudzības pamatā ir saprašanās, simpātijas, 
uzticība un interešu kopība. Katra klase bildējās draudzības bildei un izgatavoja savu 
Ziemeļvalstu karogu virtenīti. Lai vai kā, draugi ir tie, bez kuriem dzīvē neiztiek 
neviens.Dažas atziņas:
„Draugs ir cilvēks, kurš izprot Tavu pagātni, tic Tavai nākotnei, bet šodien Tevi 
pieņem tādu, kāds tu esi!”
„Draudzība nav pakalpojums, par to nepateicas.”
“Draudzība ir dārgāka par zeltu!”                                                Rugāju bibliotekāre

Evita Sproģe

RUGĀJU NOVADA MUZEJĀ

arī turpmāk Dieva svētība Latvijai un Rugāju 
novadam!
Rakstnieki un dzejnieki: Broņislava Mar-
tuževa, Alberts Garais (Lobreitiņš), Vilberts 
Krasnais, Margarita Stradiņa, Aina Bērziņa, 
Paulis Kļaviņš, Voldemārs Reinholds Put-
niņš, Ciprijans Pokrotnieks (Augusts Eglājs), 
Lūcija Stroda, Iveta Uršuļska u. c., mākslin-
ieki: Jānis Zibens, Tālis Matīss, Jānis Vil-
berts Kļaviņš, Leo Jānis Briedītis, Staņislavs 
Baranovskis, Gaļina Gruziņa, Aina Boža 
u. c., Triju Zvaigžņu ordeņa īpašnieki: 
Margarita Stradiņa, Paulis Kļaviņš, Jānis 
Vilberts Kļaviņš, Broņislava Martuževa, 
Voldemārs Reinholds Putniņš, Valdis Matīss, 
Gunārs Ķirsons, Arvīds Šnepers u.c., apbal-
voti ar Atzinības krustu: Gustavs Ozoliņš, 
Jānis Studers, Rita Krēmere, sabiedrisko 
darbinieki: Leopolds Upītis, Alīna Matīsa, 
Pēteris Sudarovs, Regīna Čudarāne, Vitolds 
Dreimanis u.c, kā arī apzinātas daudzas 
folkloras teicējas un dziedātājas, garīgo 
dziesmu dziedātājas, amata meistari, spor-
tisti, zinātnieki, žurnālisti, 
militārie darbinieki u. c.  Protams, ir vie-
na liela kategorija, kura ir atsevišķas izstādes 
vērta, - tie ir novada skolu direktori un 
skolotāji.

Rugāju novada muzeja vadītāja
Velga Vīcupa

Foto: no muzeja arhīva

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, ATPŪTA
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Pieredzes apmaiņa starp Rugāju novada 
skolām

       Skolotājas Līga un Guna 5.novembrī Rugāju novada Eglaines pamat-
skolā, pieredzes apmaiņā, pie sevis ciemos sagaidīja pirmsskolas kolēģes 
no Rugāju novada vidusskolas. Lai diena būtu radošu ideju pilna, inte-
resanta bērniem un skolotājām, skolotāja Līga bija sagatavojusi atklāto 
rotaļnodarbību dabaszinībās „Kļūsti par gaismas ekspertu”, kas notika 
speciāli aptumšotā telpā „gaismas laboratorijā.” 
       Līga uzskata, ka svarīgi ir nevis sniegt gatavas zināšanas, bet iemācīt 
vērot, pētīt un domāt, eksperimentēt, kā arī secināto izmantot sadzīvē. 
Izmantojot daudzveidīgus materiālus un metodes nodarbībā, varēja 
panākt vēlamo rezultātu – bērni mācību tematu apguva ar interesi, lab-
prāt izteica savas domas, pieredzi, secinājumus. Eksperimentos ar gais-
mu bērni izzināja, kādi pasaulē ir gaismas avoti, kādi materiāli vislabāk 
atstaro gaismu, parotaļājās ar gaismēnām, pamēģināja paši izveidot var-
avīksni, paeksperimentēja ar spoguli, veidoja zīmējumus smiltīs, kuras 
bija sabērtas uz īpaši izgaismota stikla. Nodarbības noslēgumā visi bērni 
saņēma svarīgo „Gaismas eksperta” sertifikātu. 
       Ciemiņiem bija iespēja apskatīt mazo eglainiešu pirmsskolas bilžu 
galeriju no svētku un ikdienas gaitām, iepazīties ar abu grupiņu tel-
pu iekārtojumu, lielās skolas telpām, Aijas Plušas „Kāpēcīšu” klasi. 
Ciemošanās noslēdzās pie kafijas tases un garšīgās kolēģu sarūpētās 
kūkas, savstarpējā sarunu gaisotnē. Tika secināts, ka kaimiņos dzīvojot, 
ikdienas darba gaitās un rūpēs steidzoties, tik maz zinām viens par otru. 
Turpināsim jauno tradīciju un jau drīz posīsimies pie rugājiešiem.

Rugāju novada Eglaines pamatskola skolotāja
Līga Ikstena

NOVADĀ

      Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe piebilda, ka nav 
runa par to, ka mazie novadi nebūtu gatavi sadarbībai, tieši otrādi. “Mēs 
bijušā Jēkabpils rajona teritorijā ļoti labi sadarbojamies ar citiem novadi-
em, ir izveidota Sēlijas novadu apvienība, ar ko kopā veidojam dažādus 
projektus kultūras, izglītības jomā,” teica I. Sproģe.
      Līdzīgu viedokli pauda arī Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Zuments. Viņš uzsvēra, ka, neskatoties uz to, ka Naukšēnu no-
vads iedzīvotāju skaita ziņā ir piektais mazākais Latvijā, dažādos at-
tīstības rādītājos tas krietni apsteidz daudzus izmēros prāvākus novadus.
Viņš uzsvēra, ka lemjot par novadu nākotni, jāņem vērā nevis to izmērs 
vai iedzīvotāju skaits, bet gan attīstības rādītāji, iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa iekasēšana, kredītportfelis vai jebkādi citi, racionāli un saprātīgi 
izvērtējami nosacījumi.
       Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika un Jaunpils 
novada domes vadītāja Ligita Gintere uzsvēra ne mazāk būtisko lokāl-
patriotisma un iedzīvotāju iesaistīšanās faktoru. “Mēs ļoti labi spējam 
veidot pilsonisko sabiedrību, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, 
viņi tiešām ir saimnieki par savu dzīvi, ne tikai patērētāji, kas gaida kaut 
ko no tālā kunga, kas kaut ko atmetīs un pabaros. Tā ir piederības sajūta, 
lokālpatriotisms,” sacīja L. Gintere.
      Lai labāk spētu aizstāvēt mazo novadu intereses, pašvaldību vadītāji 
vienojās ar LPS administrācijas atbalstu veidot Mazo novadu apvienību, 
savukārt LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pauda, ka izvirzīs prasību 
dot iespēju visu pašvaldību grupu pārstāvjiem, arī attīstības centriem, 
Pierīgas pašvaldībām un citiem piedalīties koalīcijas padomes sēdēs. 
Patlaban tāda iespēja ir tikai Lielo pilsētu asociācijai. 
       Nākamā mazo novadu sanāksme notiks 2016. gada janvārī pēc LPS 
domes sēdes, bet līdz tam aktīvistu grupa sagatavos nepieciešamo doku-
mentāciju apvienības veidošanai. 
       Stereotipi ir jālauž, un mazos novadus nevajag uzskatīt par neveik-
sminiekiem un tādiem, kam Eiropas struktūrfondi un attīstības iespējas 
nepienākas - vienoti bija pašvaldību vadītāji. 
      Nenoliedzami mazajiem novadiem jāsaskaras ar dažādiem izaicinā-
jumiem, tostarp demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju aizplūšana, kvali-
ficēta darbaspēka trūkums, kas nereti traucē piesaistīt investorus, taču 
vienlaikus ir arī virkne priekšrocību, kas ir jāspēj pilnveidot un izmantot 
savā labā.
      Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Latvijā ir 
39 pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000: Aglonas, Aknīstes, Alsun-
gas, Apes, Baltinavas, Beverīnas, Cesvaines, Ciblas, Dundagas, Durbes, 
Ērgļu, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Līgatnes, Lubānas, Mazsalacas, Mālpils, 
Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Pārgaujas, Pāvilostas, Raunas, Ro-
jas, Rucavas, Rugāju, Rundāles, Salas, Sējas, Skrīveru, Strenču, Tērve-
tes, Vaiņodes, Varakļānu, Vārkavas, Vecpiebalgas, Viesītes un Zilupes 
novads.
       Jāuzsver, ka LPS biedri ir 118 no 119 Latvijas pašvaldībām un 
tā dažādos līmeņos pārstāv visu savu biedru intereses, tajā skaitā lielās 
pilsētas, attīstības centrus, Pierīgas pašvaldības, piejūras novadus, piero-
bežas pašvaldības, lielos novadus un arī mazos novadus.

Informācija: Maija Pētermane
Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

www.lps.lv

Mazie novadi uzsver savas priekšrocības un 
interešu aizstāvībai plāno dibināt organizāciju

   Mazie novadi neapšaubāmi spēj savās teritorijās dzīvojošajiem 
iedzīvotājiem nodrošināt atbilstošu pakalpojumu klāstu un rūpēties par 
attīstību ne mazāk veiksmīgi kā izmēros lielāki novadi, līdz ar to visas 
runas un plāni par kārtējo apvienošanos nav atbalstāmi – šādu viedokli 
trešdien, 25. novembrī, pulcējoties Latvijas Pašvaldību savienībā, pauda 
mazo novadu priekšsēdētāji.
    Lai spēcīgāk aizstāvētu savas intereses, mazie novadi ar iedzīvotā-
ju skaitu līdz pieciem tūkstošiem, plāno nākamā gada pirmajā pusē ar 
LPS atbalstu veidot organizāciju, savukārt LPS uzstās uz to, lai visām 
pašvaldību grupām, tāpat kā Latvijas lielo pilsētu asociācijai, būtu iespē-
jas par savām interesēm iestāties koalīcijas padomes sēdēs.
    Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons uzsver, ka, 
piemēram, Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvē mazie novadi 
efektivitātē un paveiktajā neatpaliek to lielajiem novadiem. Strenčos, 
novadā ar 3 miljonu budžetu, ir apgūti 11 miljoni Eiropas naudas, tajā 
skaitā rekonstruējot valsts autoceļa posmu uz Igaunijas robežu. “Ja tiek 
runāts par to, ka mazie novadi ir nelietderīgi, es gribu retoriski vaicāt, 
vai valstī tātad ir kāds, kas uzskata, ka šī nauda ir iztērēta nelietderī-
gi,” sacīja J. Pētersons. Viņš uzsvēra, ka pat bez plāniem par adminis-
tratīvi teritoriālās reformas turpināšanu, valstī par visas teritorijas vien-
mērīgu attīstību netiek domāts, kā piemēru minot, ka nākamajā ES fondu 
plānošanas periodā līdzekļi būs pieejami tikai deviņām lielajām pilsētām 
un 21 attīstības centram.

Ceļvedis mājsaimniecībai atkritumu 
apsaimniekošanā

    
SIA ZAAO (ZAAO) ir sākusi izsūtīt klientiem ceļvedi veiksmīgai 

sadarbībai nākamajā gadā, kas izstrādāts kompakta kalendāra formā, ar 
norādēm par sadzīves un otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu kontein-
eru tukšošanas dienām, saziņas iespējām ar uzņēmumu, pārstrādei derīga 
polimēra iepakojuma atpazīšanu un piedāvātajiem pakalpojumiem otr-
reizējās pārstrādes veicināšanai.
     Klienti saņems arī informāciju par plānotajiem maksājumiem par 
nešķiroto atkritumu konteineru tukšošanu. Atgādinām, ka ikgadējā rēķina 
summas apmēru var regulēt paši klienti, gan izvēloties atkritumu kon-
teineru veidu, gan daudzumu, gan to tukšošanas biežumu. Izstrādātais 
informatīvais materiāls pieejams arī ZAAO klientu pašapkalpošanās sis-
tēmā, kas darbojas caur uzņēmuma mājas lapu www.zaao.lv.

Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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Viena no iespējām, kā uzsākt savu mazo biznesu, ir kļūt par 
mājražotāju. Protams, katrs iesākums ir grūts, taču, ja gribi savas 
idejas pārvērst rezultātos, tad jāķeras klāt, jādara un jātic, ka viss 
sanāks, un tad jau būs arī panākumi. Dzintra Kaļva tic, ka viņas 
spēkos ir kļūt par veiksmīgu mājražotāju. Jaunā sieviete audzē 
vistas un to olas pārdod vietējiem iedzīvotājiem. Viņa ir apņēmības 
pilna savu mazo biznesu paplašināt, apsaimniekot savu zemi, rak-
stot projektus. „Sapratu, ka palikšu Rugājos, tāpēc ir jādara un 
jāiet uz priekšu!” noteic Dzintra.

Kas Tevi iedrošināja uzsākt 
mājražošanu?
Iedrošinājums radās pagājušajā gadā, 
kad piedalījos LLKC (Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centrs) 
rīkotajā konkursā “Laukiem būt”. 
Viens no pasniedzējiem teica, ka 
mums ir jāsaprot, ko mēs šeit darām, 
ko gribam iegūt. Tad bija jāizdomā, 
kas ir tas, kas man, laukos dzīvojot, 
garšo. Secināju, ka tās varētu būt 
olas. Domāju, ja nevarēšu pārdot, tad 
varēsim apēst paši. 

Konkurss palīdzēja arī ar projekta 
rakstīšanu?
Konkurss kopumā deva tikai ideju, 
projektu rakstīju pati, var teikt „no 
baltas lapas”, jo līdz šim nebiju ar 
projektu rakstīšanu saskārusies un 
nezināju, kā tas notiek. Piedalījos 
projektu aizstāvēšanā un Latgales 
reģionā ieguvu trešo vietu. 

Uzsākot kaut ko jaunu, jārēķinās 
arī ar grūtībām. Ar kādām sas-
kāries Tu?
Visa pamatā ir nauda. Bija jāpērk vis-
tas, graudi un jāgaida, kamēr no tā 
visa būs rezultāts. Grūti bija atrast, 
kas izremontēs kūti, kur vistas likt, 
jo apzinājos, ka pašu spēkiem vien 
tas neizdosies. Taču man ir veicies 
ar draugiem, jo viņi palīdzēja re-
montēšanas darbos, sniedzot reālu 
palīdzību un par to neprasot samaksu.

Cik vistu pašreiz ir Tavā kūtī?
Pirmās vistas pirku no vistu tirgotā-
jiem, kas braukā pa pagastiem. Sāku 
ar 15 vistām, taču ar laiku sapratu, ka 
olu pietiek tā vien kā pašiem, tāpēc 
piepirku klāt vairāk, un nu man ir 
45 vistiņas. Priecājos, ka šogad brā-
lis ar māsu uzdāvināja inkubatoru, 
kas arī paver lielākas iespējas vistu 
audzēšanā. 

Kas ir jāievēro, audzējot 
vistas?
Vistas dos olas, ja būs silti. Siltums 
nepieciešams, lai vistas nesaslimtu, 
jo vistām pat vienkāršas slimības ne-
var izārstēt, piemēram, no iesnām tās 
var nosmakt. Jāsaka paldies tētim, 
kurš parūpējās par kūts siltināšanu. 
Arī barība un temperatūra ir svarīgs 
nosacījums. Ja barība būs slikta, olas 
nebūs labas.  

Droši vien jāievēro dažādas 
prasības.
Kā mājražotājai man nevar 
būt vairāk par 350 vistām. 
Ir arī citas prasības, kuras 
jāievēro,  ir regulāras 
pārbaudes, jāveic 
atskaites.
 
Tad jau plāno saimniecību 
attīstīt plašāk?
Cik vien atļaus telpa, cik labi 
tas būs vistām, 
jo nevar būt saspiestība 
kūtī. Līdz 350 vistām gribē-
tu gan tikt (smaida). Mācos 
arī Malnavas koledžas otra-
jā kursā - uzņēmējdarbība 
lauksaimniecībā. Zeme ir gan 
man, gan tētim, tāpēc domāju 
rakstīt arī Lauku atbalsta dienesta projektu, 
lai būtu iespēja apsaimniekot visu zemi. 

Kur smelies ieteikumus, padomus, lai 
veiksmīgi darbotos?
Braucu uz LLKC semināriem, kuros gūstu 
daudz vērtīgas informācijas. 

Pastāsti par savu izglītību un darba 
gaitām!
Mācījos Rugāju novada Eglaines pamatskolā, 
tad Ogres meža tehnikumā, kādu brīdi dzīvo-
ju un strādāju Kandavā, tad Kuldīgā, vēlāk 
Rīgā, kur strādāju Ziepniekalna tirgū. Tieši 
tur iemācījos ļoti daudz ko par tirdzniecību, 
un nu jau trīs gadus esmu atgriezusies mājās. 

Tavuprāt, Rugāju novads ir piemērots 
mājražošanai?
Ir piemērots. Nezinu, kurā vietā Rugāju 
novadā būtu jādzīvo, lai neatrastos iespēja 
nogādāt savu produkciju centrā. Ģeogrāfiskā 
ziņā mēs esam labā vietā. Cilvēki arī labi – 
atbalsta savējos un tikai pēc tam meklē kaut 
ko citur. Jaunajiem mājražotājiem ir ļoti 
svarīgi, lai būtu savējo atbalsts. 

Kādu tu redzi savu saimniecību pēc pieciem, desmit 
gadiem?
Ar daudz, daudz vistām, ceru, ka arī saimniecība kopumā 
būs paplašināta, zemes apsaimniekotas. Es nevaru tā, ka 
pļavas stāv nepļautas un meži brikšņos. Nepatīk, ka apkārt 
nav sakopts. Daba tev dos pretī, ja tu to saudzēsi un kopsi. 

Kāds ir lielākais ieguvums, dzīvojot laukos?
Mēs cits citu labi pazīstam. Esam vienoti, un tā ir liela 
vērtība, dzīvojot laukos, jo būtībā cilvēks viens neko daudz 
sasniegt nevar. 

Vai esi ieguvusi patstāvīgus pircējus?
Tie, kas ir iesākuši pirkt, tie pērk. Tā kā ir patstāvīgie
 klienti. Daudz deva darbs veikalā šovasar- iepazinu 
cilvēkus, radās kontakti. 

Kā Tu tiec galā sarežģītās situācijās?
Man nemēdz būt sarežģījumi (smejas), vai arī tos nepamanu. 
Dažkārt uznāk: “Ārprāts, ko, lai dara!”, bet tas ir uz
īsu brīdi.

Ko iesaki cilvēkiem tumšajos ziemas vakaros?
Tēju sveču gaismā (smaida). Tēja sasildīs, bet sveces 
liesmiņa nomierinās un neļaus vaļu drūmām domām. 

Teksts, foto: Agrita Luža

“Ko dosi, to saņemsi pretī. Jo 
vairāk cilvēkiem smaidīsi, jo 

vairāk labu darbu darīsi, 
jo vairāk tas labais 

atgriezīsies pie tevis.”

“Man ir divi brīnišķīgi 
bērni, kuriem gribu iemācīt 

un parādīt mīlestību 
pret dabu, jo bez tās, mums 

cilvēkiem, daudz kā trūktu 
un klātos grūti. Tā ir skaista 

un dod mums savas 
veltes, ja to kopj un saudzē.”
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Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,

Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

Sirsnīgi sveicam 
Rudīti un 

Vilni Baranovskus 
meitiņu Renāti auklējot.

Rugāju novada dome

Paldies Daigai Brezinskai, 
Jolantai Brezinskai,

 Ivetai Sviklānei par ieguldīto 
darbu, iesaistot 1. un 2. klases 

skolēnus Latvijas Veselības nedēļā. 
Pateicamies Sandrai Paiderei 

par garšīgajām 
un veselīgajām dzērvenēm. 

Audzinātājas 
V. Kadakovska, A. Circene

Atbalsti savu skolu! 
Krāj MAXIMA uzlīmes! 

MAXIMA izglītības atbalsta programma “Savai skolai” rūpējas, 
lai Latvijas skolas un bērnudārzi varētu uzlabot tehnisko 
nodrošinājumu, un ikvienam būtu iespēja viegli un reizē 

ļoti īpaši pateikt “Paldies!” savai skolai! 

No 02.11.2015. līdz 07.02.2016. par katriem 
iztērētajiem septiņiem eiro MAXIMA veikalos

pircēji saņem vienu uzlīmi. Tāpēc aicinām ikvienu aktīvi 
piedalīties šajā akcijā un atbalstīt skolu:

  1.Iepērcies „Maxima” veikalos un saņem īpašās uzlīmes. 
  2.Krāj uzlīmes un līmē tās krājkartē. Jebkāds skaits uzlīmju 
     būs vērtīgs atbalsts skolai.
  3.Nodod sakrātās uzlīmes skolai! 

Rugāju novada vidusskolas kolektīvs  

Svarīga informācija 
mājražotājiem!

11. decembrī, plkst. 11:00 
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā,” 

Vidzemes ielā 2B, Balvos, notiks 
seminārs mājražotājiem:

„ Mājražošana, pārtikas pārstrāde 
mājas apstākļos.”

Lektors: Pārtikas un veterinārais dienests 
(PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja vietniece, 

valsts vecākā pārtikas inspektore Inese Atmane.

„ Par saimnieciskās darbības reģistrāciju un uzskaiti.”
Lektors: VID nodokļu pārvaldes konsultāciju 

koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu 
inspektore Irina Markova.

Pieteikšanās, zvanot uz telefona numuru 26461435

Sirsnīgi sveicam Rugāju novada senioru biedrības 
biedrus, kuri šajā gadā atzīmējuši nozīmīgas dzīves jubilejas.

Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku. 

Donats Dobrovoļskis - marts
Marija Tuča - aprīlis
Nellija Šķena - jūlijs

Veronika Janiša - augusts

                        “Rugāju novada senioru biedrības” valde

Dievkalpojumi DECEMBRA mēnesī
       AUGUSTOVAS svētās Elizabetes Romas  katoļu baznīcā

6. decembris  – Adventa – II svētdiena, pulksten 12.00
13. decembris – Adventa – III svētdiena, pulksten 12.00, pirms Mises pulksten 
10.30 aicinām apmeklēt meditatīvu ģitārspēles koncertu ”Iekšējais lidojums” 
Riharda Krilova izpildījumā.
20. decembris – Adventa – IV svētdiena, pulksten 12.00
24. decembris – Kristus Dzimšanas svinību vigilijas (ganiņu) svētā Mise, 
pulksten 16.00, pirms Dievkalpojuma pulksten 15.00 Ziemassvētku  garīgās 
mūzikas koncerts
25. decembris – Kristus Dzimšanas diena, lieli svētki, pulksten 12.00
27. decembris  Svētā Ģimene – Jēzus, Marija un Jāzeps, pulksten 12.00
31. decembris Vecgada diena, pulksten 19.00, pēc Mises nodziedot himnu”Dievs, 
mēs tevi slavējam”, Baznīca dod iespēju saņemt pilnas atlaidas

Dievkalpojumi DECEMBRA mēnesī SKUJETNIEKU baznīciņā

 5. decembris, pulksten 12.00                                                                                                                             
 12. decembris, pulksten 12.00                                                                                                                         
 19. decembris  pulksten 12.00                                                                                                                              
 24. decembris – Kristus Dzimšanas svinību vigilijas (ganiņu ) 
                            svētā Mise, pulksten 10.00

  Pasākumi decembra mēnesī Rugāju novadā
* 11.decembrī pulksten 14.30 pie jauniešu centra aicinām uz 
Rugāju Lielās Egles atklāšanas pasākumu. Atnāc un atnes savu rotu 
arī Tu, kopējai svētku eglei.
* 12.decembrī pulksten 14.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt 
muzikālu pasākumu “Eņģeļi mums līdzās” Piedalās vairāki vokālie 
ansambļi no Jaunannas, Žīguriem, Bērzpils, Naudaskalna, 
Gaigalavas, Lazdukalna, Rugājiem. Ieeja brīva.
* 12.decembrī (sestdien) pulksten 13.00 Lazdukalna saieta namā 
“Ziemassvētku rotājumu darbnīca” (gatavosim skaistus Ziemassvētku 
rotājumus, ar kuru palīdzību izrotāsim Lazdukalna Ziemassvētku 
egli). Pulksten 17.00 svinīgā Ziemassvētku egles iedegšana.
Aicināti mazi un lieli.
* 13.decembrī pulksten 10.30 Iededzot trešo svecīti Adventa 
vainagā, Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā aicinām 
apmeklēt meditatīvu ģitārspēles koncertu ”Iekšējais lidojums” Ri-
harda Krilova izpildījumā.
* 22.decembrī pulksten 11.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt 
Ziemassvētku pasākumu „Mašas un Lāča Ziemassvētki” Rugāju 
novada pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē skolu un 
bērnudārzu.
* 24.decembrī pulksten 15.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcā Ziemassvētku garīgās mūzikas koncerts.
* 25.decembrī pirms Dievkalpojuma Ziemassvētku garīgo dziesmu 
koncerts Rugāju Romas katoļu baznīcā.
* 25.decembrī pulksten.11.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcā ar Ziemassvētku programmu muzicēs saksafonists 
Arnis Graps.
* 25.decembrī pulksten 19.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt 
pasākumu „Satiksimies Ziemassvētkos...”, programmā būs iespēja 
dzirdēt daudzu ģimeņu priekšnesumus. 
* 25.decembrī pulksten 21.00 Rugāju tautas namā Ziemassvētku 
balle dažādu vecumu grupām kopā ar Igauņu ģimenes ansambli. 
Ieeja brīva. Varēs ņemt līdzi groziņus, galdiņu rezervēšana 
pa tālr. 28384855 .  
*26.decembrī pulksten 19.00 Lazdukalna saieta namā 
Ziemassvētku pasākums Pasaka par “Ziemassvētku vecīti un 
sniegbaltītēm” . Pulksten 22.00 balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. 
Ieeja brīva. 


