
Norisinājušās trešās 
Ziemeļlatgales
uzņēmēju dienas

13. jūlijā notiks Lauku
diena Viļānos
Jau vairākus gadus vasaras vidū 
Viļānu – Rēzeknes šosejas malā, SIA 
„Latgales Lauksaimniecības zinātnes 
centra” izmēģinājumu laukos notiek 
Lauku diena. Arī šogad, 13.jūlijā, Lau-
ku diena pulcinās kuplu dalībnieku un 
viesu skaitu no dažādiem Latvijas no-
vadiem, tostarp - Rugāju novada. 
       Pasākuma    programmā     paredzēti
jaunākās lauksaimniecības tehnikas 
demonstrējumi, laukaugu audzēšanas    
tehnoloģijas    agrotehnisko paņēmienu 
pētījumi  (ziemāju   un   vasarāju   graud-
augu      kultūras),      pākšaugu     šķirņu 
salīdzināšana, to audzēšanas tehnoloģi-
jas,  iepazīstināšana ar vasaras rapša 
jaunākajām šķirnēm, to audzēšanas teh-
noloģijām, kaņepju selekcija un šķirņu 
salīdzināšana,      audzēšanas      tehnolo-
ģija,   šķiedras   linu   kolekcija  un  selek-
cija,  kartupeļu  šķirņu  salīdzināšana   un    
audzēšana  tehnoloģija. 

Rugāju Svētā Nikolaja pa-
reizticīgo baznīca aicina 
iesniegt fotogrāfi jas 
Rugāju    Svētā    Nikolaja    pareizticīgo 
baznīca     piedalās     vienā      no    kop-
darbiem,    kas     veltīts    Latvijas   simt-
gadei. Kopdarba rezultātā   2018.  gadā  
tiks  izveidota  elektroniska Latvijas 
ainavu dārgumu krātuve “Latvijas aina-
vu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā būs 
skatāmas nozīmīgas Latvijas ainavas. 
Tāpēc       Rugāju        Svētā      Nikolaja 
pareizticīgo     baznīca    aicina   iesniegt 
fotogrāfi jas, kurās baznīca redzama 
dažādos    laikos    un    skatos.   Fotogrā-
fi jas piedāvāt Ludmilai Loginai (tālrunis: 
26574804). Vairāk par projektu lasīt šī 
numura 4. lpp.  

Iedzīvotāju zināšanai 

Iedzīvotāju ievērībai 
Ģimenes ārstu streika laikā, no 3.jūlija 
plkst. 12:00, tiem pacientiem, kuriem 
streika dēļ nav sasniedzams savs ģimenes 
ārsts vai ārsta palīgs, ir iespēja griezties 
pēc palīdzības:
Balvos - uzņemšanas nodaļā (tālrunis 
64570126);
Gulbenē - steidzamās medicīniskās 
palīdzības punktā (tālrunis 64473868).
Ņemot vērā ārkārtas situāciju, aicinām 
visiem būt iecietīgiem un saprotošiem. 
Iespēju robežās centīsimies palīdzēt ik 
vienam.

Informējam,   ka   ar  2017.  gada  16.  jū-
niju Rugāju novada pašvaldības polici-
jas priekšnieks Mārtiņš Stempers ir iz-
beidzis darba tiesiskās attiecības. Ne-
pieciešamības gadījumā zvanīt uz 
Valsts policijas tālruni - 110 .

Jūnija   izskaņā   norisinājās   jau    trešās  Ziemeļlatgales  uzņēmēju  dienas,  kuras  tiek  organizētas  pēc 
Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” iniciatīvas ciešā sadar-
bībā ar novadu pašvaldībām, dodot iespēju vietējiem uzņēmējiem parādīt sevi, iepazīstināt ar savu pro-
dukciju un iegūt jaunus klientus.
           Trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas dalībniekus uzņēma Rugāju novads, piedāvājot dažādas aktivitātes 
visas dienas garumā. 30. jūnija rītā visi tika aicināti uz Svēto misi Augustovas Svētās Elizabetes baznīcā, kur 
notika aizlūgums par Ziemeļlatgales uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Aizlūgumā piedalījās arī uzņēmēji no 
Polijas, kuri vairākas dienas viesojās Ziemeļlatgales uzņēmumos un saimniecībās. 
             Uzņēmēju dienas apmeklētāju interesi izraisīja akcija “Atvērto durvju diena Rugāju novada uzņēmumos 
un   saimniecībās”.   Savu  uzņēmumu  un  saimniecību  durvis  vēra zemnieku saimniecība “Silarozes1”, metāl-
apstrādes uzņēmums “Steeldram”, senlietu privātkolekcija “Saipetnieki”, sentēvu pirts un koka gudrību darbnīca 
Jura Bleidera vadībā un apskates saimniecība – lauku sēta “Baķi”. 
            Trešo Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros, Lazdukalna saieta namā, viesojās Finanšu ministre Dana 
Reizniece – Ozola,   kura   tikšanās   laikā   skaidroja   jautājumus   par   nodokļu  reformu,  iedzīvotāju  nodokli, 
pensiju fondiem un citiem aktuāliem jautājumiem. Savukārt lekcijas “Motivācijas formula” laikā, DRAUGIEM 
GROUP runasvīrs Jānis Palkavnieks sniedza vērtīgus padomus par to, kā motivēt jauniešus uzņēmējdarbībai un 
kā uzņēmējiem motivēt savus jau esošos darbiniekus uz arvien labāku rezultātu sasniegšanu. 
              Visi  interesenti  tika  aicināti  arī uz Ziemeļlatgales siera sējēju, maizes cepēju un alus brūvētāju produk-
cijas degustāciju. Paldies Inesei Kočānei, Vijai Gavenišai, Arnitai Rakstiņai,  Ainai Zvejniecei, Ligitai Kalnējai 
(Z/S “Siliņi”), Annai Kukurānei, Skaidrītei Pulčai, Lailai Useniecei (Z/S “Mežmala”), Guntai Grigānei (Z/S 
“Kļavas”), Regīnai Čudarānei (Z/S “Ābeles”), Guntai Kveskai (Z/S “Dzērves”), Aijai Kindzulei (Z/S “Ievas”), 
Birutai Saulītei un Albertam Leonam. 
         Savukārt sportisko aktivitāšu cienītājiem bija iespēja veidot komandas un piedalīties sportiski izklaidējošās 
stafetēs. Ar aizrautību stafetēs piedalījās komandas no Balviem, Bērzpils, Lazdukalna un Rugājiem. 
         Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika aicināti baudīt grupas “Rūnas” koncertu, savukārt jau 1. jūlija rītā 
interesenti pulcējās uz Ziemeļlatgales amatnieku un mājražotāju tirgu, kā arī tikās ar uzņēmējiem no Polijas un 
Baltkrievijas. 

Trešo Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros, 
Lazdukalna saieta namā, viesojās Finanšu ministre 
Dana Reizniece – Ozola

Lekcijas “Motivācijas formula“ vadītājs - 
DRAUGIEM GROUP runasvīrs Jānis 
Palkavnieks

Turpinājums 8. lpp. un 9. lpp. 

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums     
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Rugāju novada dome izsludina zemes 
vienību nomas tiesību rakstiskas izsoles

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauk-
saimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140, Lazdukalna pa-
gastā, Rugāju novadā, 1.1364 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, 
Kurmenes   ielā   48,  Rugājos,  Rugāju   pagastā,  Rugāju  novadā,  katru  darba 
dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var 
iesniegt Rugāju novada domē, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28. jūlija plkst. 
11.00.  Visiem  pretendentiem  jāiemaksā  reģistrācijas nodeva EUR 20.00 (div-
desmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu 
kontā AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrāci-
jas nodeva netiek atmaksāta. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, 
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2017. gada 28. 
jūlijā plkst. 11.00.
 
 
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauk-
saimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0045, Lazdukalna 
pagastā, Rugāju novadā, 3.0 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, 
Kurmenes   ielā  48,   Rugājos,  Rugāju  pagastā,  Rugāju  novadā,  katru  darba 
dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var 
iesniegt Rugāju novada domē, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28. jūlija plkst. 
11.15.  Visiem  pretendentiem  jāiemaksā  reģistrācijas nodeva EUR 20.00 (div-
desmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu 
kontā AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrāci-
jas nodeva netiek atmaksāta. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, 
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2017. gada 28. 
jūlijā plkst. 11.15.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Ar Jāņu ugunskuru liesmām, meiju un ziedu smaržām, 
esam sagaidījuši un aizvadījuši vasaras saulgriežus.
Gads jau gandrīz pusē, noritējuši daudz un dažādi 
notikumi aizvadīto mēnešu laikā.
        Sākotnēji  gribu  pateikt  paldies  novada  iedzīvotā-
jiem par aktivitāti vēlēšanās. Ir ievēlēts jauns  9 deputā-
tu sasaukums, kuriem dots mandāts strādāt turpmākos 
četrus gadus. Lai arī esam ievēlēti no četrām vēlētāju 
apvienībām, mums  visiem ir viens mērķis, turpināt mūsu 
novada ilgtspējīgu attīstības veicināšanu, radīt labvēlīgu 
vidi uzņēmējdarbības attīstībai,  saglabāt un stiprināt no-
vada skolas. 
           Maijs  un  jūnijs ir  mēneši,  kad  notiek  daudz un 

dažādi pasākumi, kas saistīti ar skolām. Maija 
noslēgumā uz svinīgu gada noslēguma pasāku-
mu tika aicināti novada skolu skolēni, vecāki un 
pedagogi, kuriem mācību gada laikā sasniegti 
atzīstami rezultāti mācībās, dažādos ārpus stun-
du pasākumos. Neviltots prieks bija par to, cik 
daudz mums ir šādu skolēnu. Lepni un gandarīti 
varam    būt    par    mūsu    novada   vidusskolas 
divpadsmitās klases skolēniem, no kuriem divi 
izlaiduma dienā saņēma pateicības rakstus no 
Ministru prezidenta un  Latgales plānošanas 
reģiona. Sirsnīguma gaisotnē, kam vijās cauri 
atmiņu stāsti kā par savu pirmo skolu - Eglaines 
pamatskolu, tika aizvadīts otrais pamatskolas 
rīkotais  skolas salidojums, kad no tuvām un 
tālām malām sabrauca kādreizējie skolas absol-
venti.
          Jūnijā sākumā tika aicināti novada iedzīvo-
tāji uz informatīvo sanāksmi, lai kopīgi izrunātu 
un nonāktu pie labākā risinājuma vides labiekār-
tošanai, lai uzstādītu vides instalācijas.   
          Tuvāko  mēnešu  laikā  notiks  tikšanās  no-
vada ciemos  ar iedzīvotājiem, lai sabiedriskajā 
apspriešanā prezentētu izstrādāto jauno Rugāju 
novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju.
Tikšanās laikā iedzīvotāji varēs uzdot arī  ak-
tuālus jautājumus pašvaldības vadībai un darbi-
niekiem.
        Jūnijā atklāts skeitparks, par kuru sapņojuši 
daudzi    novada     jaunieši.    To    nebūtu   izde-
vies īstenot bez LEADER projekta finansējuma. 
Rosība, kas  ik dienas notiek skeitparkā, liecina 
par to, ka šāds objekts bija nepieciešams.Var ti-
kai priecāties, ka brīvais laiks tiek pavadīts spor-
tiskās aktivitātēs.
    Lai veicinātu veselīgas, sportiskas aktivitātes 
novada iedzīvotājiem, turpinās veselības projekta 
īstenošana, kura ietvaros pašvaldības iedzīvotāji 
tiek aicināti uz nūjošanu. Turpmāk būs  dažādi 
pasākumi,  kuri  ietverti  minētajā projektā, seko-
jiet     līdzi    informācijai    un     esiet     laipni

aicināti piedalīties un iesaistīties projektā.       
      Turpinās iesāktie darbi, kuros plānojam 
sakārtot pašvaldības infrastruktūru. Pašvaldības 
ceļiem, kuriem notiks pārbūve LAD projekta 
ietvaros,    notiek    nepieciešamās  dokumentā-
cijas sagatavošana - pakāpeniski tiek iztrādāti 
tehniskie     projekti,    ceļu     ierakstīšana    un 
nostiprināšana zemesgrāmatā. Dokumentu 
sagatavošana ir laikietilpīgs process, kas prasa 
laiku un līdzekļus, līdz nonāk līdz  konkrētam 
darba rezultātam.Tāpat virzās uz priekšu  teh-
nisko projektu izstrāde uzņēmējdarbības pro-
jektiem, kuros plānot sakārtot  trīs degradētās 
teritorijas, kas atrodas mūsu novadā.
     Pēc grafika notiek darbi parka estrādē, 
jau pavisam drīz, pēc nepilna mēneša, esam 
paredzējuši rīkot pasākumus renovētajā objek-
tā.
     Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šajā vasarā,  
pašvaldība  devusi  iepēju  mūsu novada jaunie-
šiem apgūt pirmās darba prasmes un iemaņas, 
pierādot sevi algotā darbā. Interese no jauniešu 
puses ir un lai arī tie ir nelieli darbiņi, taču  ļoti 
noderīgi un atbildīgi  tiek paveikti.
     Jūnija mēnesis noslēdzās pašvaldībā ar 
uzņēmēju   dienām,   ko   rīkojām  sadarbībā  ar 
Ziemeļlatgales biznesa centru. Dienas ietvaros 
tika rīkota atvērto durvju diena, kad pieci vietē-
jie uzņēmēji sagaidīja un uzņēma apmeklētājus, 
lai prezentētu savas saimniecības. Tāpat tika 
uzrunāti vietējie siera, maizes un alus ražotāji, 
lai celtu godā un lepotos ar savu produkciju, kas 
tiek gatavota un ražota  no vietējām izejvielām, 
savās   saimniecībās.   Mēs   protam   darīt   tik 
daudzas un labas lietas, tikai jāpārvar nedaudz 
kautrība, jāsaņem drosme un viss notiek!
          Tikpat darbīgs solās  būt arī jūlijā mēnesis. 
Visiem novada ļaudīm, veiksmi vēlot darbos -   
liepu ziedēšanas mēnesī!

 Kontaktinformācija: Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale,  
 tālrunis: 28611083; e-pasts: laura.konivale@rugaji.lv .

Rugāju novada domes 2017. gada 
29. jūnija sēdē pieņemtie lēmumi 
Nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0610, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0610 – 2.5 ha 
platībā, nosaukumu ,,Šautuve”.

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Starki 1” ar kadastra nu-
muru 3874 011 0003 – 14.49 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā.

Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kozupe 
5”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0363 sadalīšanai divās zemes vienībās, veidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu. Apstiprināja 
nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.

Noteica maksu par Rugāju novada Eglaines pamatskolas sniegtajiem 
ēdināšanas pakalpojumiem nometnes “Green adventure, jeb zaļais piedzīvo-
jums” laikā:
1.1. maksa par pusdienām EUR 4.12 (četri euro un 12 centi)  vienai personai 
dienā;
1.2. maksa par launagu EUR 1.66 (viens euro un 66 centi)  vienai personai 
dienā.

Apstiprināja Rugāju novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi:
1.1. pamatbudžeta ieņēmumus EUR 2 356 700, izdevumus EUR 2 382 843, 
aizņēmums  EUR  151  312, aizņēmumu   atmaksa  EUR  97  417  un  budžeta 
līdzekļu atlikumu gada  beigās EUR 61 138.
1.2. speciālā budžeta ieņēmumus EUR 137 424, izdevumus EUR 127 741 un 
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 54 061.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv 
sadaļā Pašvaldība/Domes sēde/Lēmumi 2017
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Rugāju  novada  domes 
jaunievēlētais deputātu 
sasaukums 

1. rinda (no kreisās) - Sarmīte Pērkone (Vienoti novadam), Maruta Paidere (Mūsmājas), San-
dra Kapteine (Vienoti novadam), Laura Kļaviņa (Rugāju novadam būt!), Eduards Stalidzāns 
(Vienoti novadam). 2. rinda (no kreisās) - Andris Leons (Vienoti novadam), Agris Kalnējs 
(Vienoti novadam), Kārlis Brūvers (Par godīgu Rugāju novadu!), Lauris Krēmers (Rugāju no-
vadam būt!). 

Šī gada 15. jūnijā Rugāju novada pašvaldības vēlēšanu 
komisija aicināja jaunievēlētos domes deputātus uz pirmo 
sēdi. 
       Uz to bija ieradušies  visi deviņi jaunievēlētie deputāti – 
Sandra Kapteine, Andris Leons, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, 
Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns, Kārlis Brūvers, Laura 
Kļaviņa, Lauris Krēmers. Galvenais darba kārtības jautājums 
šajā sēdē bija domes priekšsēdētāja ievēlēšana. Par Rugāju no-
vada domes priekšsēdētāju ievēlēta Sandra Kapteine, savukārt 
priekšsēdētājas   vietnieka   pienākumus   turpinās   pildīt   Andris 
Leons. Pēc priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšanas tika   ievēlētas 
komitejas - saimniecisko jautājumu komiteja, sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komiteja un finanšu komiteja. 

Finanšu komiteja: Sandra  Kapteine  (komitejas  priekšsēdē-
tāja), Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Laura Kļaviņa, Lauris 
Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, 
Eduards Stalidzāns. 

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI 
No 2017. gada jūlijam līdz 2017. gada decembrim 

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU 
KONTAKTINFORMĀCIJA 

RUGĀJU NOVADA DOMĒ 
(Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, 

Rugāju novads)

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDĒ
(Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads)

 SANDRA KAPTEINE
 E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
 Tālrunis: 26345838

 Katru otrdienu 
 plkst. 10.00 - 12.00 

 11. jūlijs, 8. augusts, 12. septembris, 
 10. oktobris, 14. novembris, 10. decembris 
 plkst. 14.00 - 16.00 

 ANDRIS LEONS
 E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
 Tālrunis: 26536746

 Katru pirmdienu 
 plkst. 9.00 - 10.00

 Katru otrdienu
 plkst. 9.00 - 11.00 

 KĀRLIS BRŪVERS
 E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
 Tālrunis: 26525530

 10. jūlijs, 11. septembris, 6. novembris 
 plkst. 10.00 - 11.00

 AGRIS KALNĒJS
 E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
 Tālrunis: 26320928

 18. jūlijs, 18. septembris, 6. novembris 
 plkst. 9.00 - 11.00 

 LAURA KĻAVIŅA
 E-pasts: laura.klavina@gmail.com 
 Tālrunis: 29493124

 20. jūlijs, 17. augusts, 21. septembris, 
 19. oktobris, 16. novembris, 21. decembris 
 plkst. 12.00 - 14.00 

 Iedzīvotājus pieņems 
 SKUJETNIEKU BIBLIOTĒKĀ (Liepu iela 
 4-1, Skujetnieki, Rugāju novads): 
 
 15. jūlijs - plkst. 11.00 - 12.00
 23. septembris - plkst. 11.00 - 12.00
 25. novembris - plkst. 11.00 - 12.00 

 LAURIS KRĒMERS
 E-pasts: lauris.kremers@gmail.com
 Tālrunis: 28606972

 20. jūlijs, 21. septembris, 16. novembris 
 plkst. 12.00 - 14.00 

 17. augusts, 19. oktobris, 21. decembris 
 plkst. 12.00 - 13.00 

 MARUTA PAIDERE
 E-pasts: maruta42@inbox.lv
 Tālrunis: 26392515

 5. jūlijs, 9. augusts, 20. septembris, 
 11. oktobris, 15. novembris, 20. decembris
 plkst. 12.00 - 14.00 

 12. jūlijs, 16. augusts, 6. septembris, 
 18. oktobris, 8. novembris, 13. decembris 
 plkst.12.00 - 14.00 

 SARMĪTE PĒRKONE
 E-pasts: sarma70@inbox.lv
 Tālrunis: 29244970

 21. jūlijs, 11. augusts, 15. septembris, 
 20. oktobris, 3. novembris, 8. decembris  
 plkst. 10.00 - 12.00 

 21. jūlijs, 11. augusts, 15. septembris, 
 20. oktobris, 3. novembris, 8. decembris 
 plkst. 12.30 - 14.30

 EDUARDS STALIDZĀNS 
 E-pasts: eduardsstal@inbox.lv 
 Tālrunis: 26435674

 Iedzīvotājus pieņems RUGĀJU 
 NOVADA EGLAINES PAMATSKOLĀ 
 (Skolas iela 3, Benislava, Rugāju novads): 
 8. augustā - plkst. 10.00 - 12.00
 17. oktobrī - plkst. 10.00 - 12.00
 12. decembrī - plkst. 10.00 - 12.00 

Saimniecisko jautājumu komiteja: Andris Leons (komite-
jas priekšsēdētājs), Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris 
Krēmers. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: Sarmīte 
Pērkone (komitejas priekšsēdētāja), Laura Kļaviņa, Maruta 
Paidere, Eduards Stalidzāns. 
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Paziņojums  par  Rugāju  novada  teritorijas  plānojuma 
publisko apspriešanu
Saskaņā ar 2017.gada 29.jūnija Rugāju novada domes lēmumu (Nr.130) publiskajai apspriešanai tiek 
nodota Rugāju novada teritorijas plānojuma 1.redakcija.
Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 14.07.2017. līdz 10.08.2017.

 2017. gada 3.augustā  plkst. 10.00  Tikaiņu bibliotēka, Tikaiņi, Rugāju pagasts, Rugāju novads

 2017. gada 3.augustā  plkst. 12.00  Skujetnieku bibliotēka, Liepu iela 4-1, Skujetnieki, Lazdukalna 
 pagasts, Rugāju novads

 2017. gada 3.augustā  plkst. 14.00  Lazdukalna saietu nams, Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna 
 pagasts, Rugāju novads

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2017.gada 1.augustam Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugāji, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 vai sūtot elektroniski dome@rugaji.lv.

Ar teritorijas plānojumu var iepazīties Rugāju novada domē (1. stāvā pie sekretāres) Kurmenes ielā 48, 
Rugājos, domes darba laikos no 8:30 - 17:00, (pusdienu pārtraukums no 12.30 - 13.00), interneta vietnē www.
rugaji.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.

Rugāju novada domes
Projektu vadītāja

Linda Kadakovska 

Aicina iedzīvotājus iesaistīties veselības 
veicināšanas pasākumos
Kā jau informējām iepriekš, Rugāju novada iedzīvotājiem no 2017. gada maija līdz 2019. gada jūnijam 
būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos 
Rugāju  novada  pašvaldība,  izmantojot  Eiropas  Sociāla  fonda  (ESF)  un  valsts  budžeta  piešķirtos 
līdzekļus.
         Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas 
pasākumi   Rugāju   novada   iedzīvotajiem”   ietvaros  pie  Rugāju   ūdenskrātuves   (pludmalē)  tiek   rīkotas  
NŪJOŠANAS   NODARBĪBAS   TRENERES  ZINAIDAS  LOGINAS VADĪBĀ.  Nūjotājiem  būs  pie-
ejamas arī nūjas.
           Vēl   viens  no  projekta  pasākumiem  ir BĒRNU VASARAS DIENAS NOMETNE “GREEN AD-
VENTURE, JEB ZAĻAIS PIEDZĪVOJUMS” Rugāju novada Lazdukalna pagastā Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas skolēniem no 8 līdz 16 gadiem no 2017. gada 3. līdz 8. jūlijam, popularizējot aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu skolēnu vidū.
           Kā arī no jūlija tiks organizētas ĀRSTNIECISKĀS VINGROŠANAS NODARBĪBAS SIA BALVU 
UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBAS FIZIOTERAPEITA ANDRA BAčUKA VADĪBĀ. Nodar-
bībās  tiks  apzinātas  šādas  tēmas: iepazīšanās ar ārstnieciskās vingrošanas pamatiem, elpošanas tehnika slo-
dzes laikā, vispārattīstošie vingrojumi plecu  daļai,  krūšu  daļai, rokām, kājām, gaitas īpašības un īpatnības 
cilvēka  ikdienā,  iegurņa  stabilizācija  un  mobilitāte,  vēderpreses  muskulatūras nostiprināšana, iegurņa un 
vēderpreses stiepšanās vingrojumi un ļoti daudz citas tēmas trīs gadu garumā. Nodarbības tiks organizētas pēc 
iepriekš saplānota grafika un vietas.

Ikviens iedzīvotājs tiek aicināts sekot līdzi informācijai novada mājaslapā www.rugaji.lv kā arī in-
formācijai uz ziņojumu stendiem un aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs. Informējam, ka nodarbību 
laikā pieejamas individuālās konsultācijas pie vadītājiem un speciālistiem. 

Aicinām piepildīt Latvijas 
ainavu dārgumu krātuvi

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM), Kultūras ministrija un 
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopī-
gas dāvanas gatavošanā Latvijai! Kopdarba 
rezultātā   2018.  gadā  tiks  izveidota  elektro-
niska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Lat-
vijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā 
tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmī-
gas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas 
un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā 
nākamajām paaudzēm.
         Nozīmīgas ainavas ainavu dārgumu krātu-
vei vietnē www.ainavudargumi.lv līdz šī gada 
15. jūlijam var pieteikt jebkura fiziska perso-
na vai fizisku personu grupa: ģimene, mācību 
iestāžu audzēkņu grupa, nevalstiskās organizāci-
jas dalībnieku grupa, aizpildot pieteikuma veid-
lapu tiešsaistē vai papīra formātā.
       Ainavu  dārgumi  ir vietas  un  teritori-
jas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras 
aktivitātes ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek 
identificētas kā īpašas  Latvijas  un tās reģionu 
vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības 
statusa un saglabātības pakāpes. Ainavu dārgumi 
ir ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās 
reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākama-
jām paaudzēm.

Informācija par projektu pieejama interneta 
vietnē www.ainavudargumi.lv . 

Virtuāla vietas izzināšana pirms došanās uz 
to vairs nav nekāds jaunums. Kopš internets 
kļuvis par nozīmīgu cilvēka ikdienas daļu, aiz-
vien vairāk par visu vēlamies pārliecināties, 
neatejot no  savām  digitālajām  ierīcēm  un  
kā   vēl  labāk  to  izdarīt,  ja  ne  to  redzot  un 
pašiem virtuāli izstaigājot.  Latvia360.com   
dod   iespēju  ikvienam cilvēkam, atrodoties 
jebkurā pasaules malā, ieraudzīt vērtības, ar 
ko Latvija kā valsts var lepoties. Platforma 
ļauj virtuāli izstaigāt vietas, kur vēl nav būts 
un tai pat laikā ļaut atgriezties tajās, kas reiz 
jau apmeklētas un nav atstājušas vienaldzīgu.

Uzņēmējiem tiek 
piedāvāta iespēja 
pievienot savu uzņēmu-
mu virtuālajai platformai

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agrita Luža

          Informējam, ka arī Rugāju novada pašval-
dība ir iegādājusies vietu šajā virtuālajā plat-
formā, un jau šī gada augustā novadā viesosies 
fofogrāfi, lai iemūžinātu trīs vietas un veidos no 
tām   panorāmas  skatu  360  grādu  lenķī.   Taču 
katrs Rugāju novada uzņēmējs ir aicināts pie-
vienot savu uzņēmumu, nopērkot vietu plat-
formā (izmaksas 86,00 euro + PVN) un augustā 
arī pieteiktie uzņēmumi tiks safotografēti. 
        Izveidoto   virtuālo  platformu,  uzņēmēji 
varēs integrēt sava uzņēmuma mājaslapā, sociā-
lajos  tīklos,  dalīties  ar  saviem  klientiem. Plat-
forma būs novada piedāvājumā, kā arī visas Lat-
vijas virtuālajā platformā - Latvia360.com . 

Informācijai: Mārīte Orniņa (tālrunis: 
26451959, e-pasts: marite.ornina@rugaji.lv)

 2017. gada 3.augustā  plkst. 16.00  Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts,  
 Rugāju novads
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Atklāts skeitparks Rugājos
Nevalstiskas organizācijas 
„Mēs pasaulē” vadītāja 
Mārīte Orniņa 

Skeitparka izveidošana un 
teritorijas labiekārtošana ir 
nozīmīgs ieguldījums  Rugā-
ju  novada  bērnu  un  jauniešu  
brīvā laika dažādošanai un ak-
tīvas atpūtas veicināšanai svaigā 
gaisā.
        Mūsdienās brīvo laiku pavadīt 
ir iespējams ļoti dažādos veidos, jo 
pasaule ir attīstījusies un piedāvā 
daudzas lieliskas iespējas. Pamanīt 
progresīvās idejas un labākās no 
tām ieviest savu bērnu dzīvē ir 
mūsu kā vecāku atbildība. Brīvais 
laiks ir lieta, kas mūsos rada prieku 
un laimi, jo tajā mēs varam justies 
brīvi, atraisīti un nepiespiesti. Un 
tas mums ļoti pietrūkst ikdienā! 
Tāpēc, kad divus gadus atpakaļ 
pie nevalstiskās organizācijas 

„Mēs pasaulē” ieradās 5 pusaudži 
ar iniciatīvu un lūgumu palīdzēt 
viņiem tikt pie dažām rampām pa 
kurām  braukt   ar   bmx  velosipē-
diem, acumirklī bija skaidrs - šī 
iniciatīva ir jāatbalsta. Taču mums 
visiem pat sapņos nerādījās šāds 
rezultāts, kāds šobrīd ir uzbūvēts 
Rugājos! Pateicoties uzņēmumiem 
„Mind work ramps” un „City play-
grounds” - skeitparku būvēšanas 
profesionāļiem, mums ir viena 
no labākajām, šobrīd iespējamām 
skeitparka konstrukcijām.
      Vērojot jauniešus skeitparkā, 
nākas secināt, ka šādām nodar-
bībām ir daudz pozitīvu ieguvu-
mu. Katra jaunā prasme skeitparkā 
ir neizsakāms prieks, lepnums un 
vairo  pārliecību  par  saviem  spē-
kiem! Tās ievērojami ceļ jauniešu 
pašapziņu! Un šīs ir ne tikai spor-
tiskas aktivitātes, nemanāmi tiek

apgūtas arī daudzas citas dzīves pr-
asmes, ko jaunieši apgūst saskarsmē 
ar vienaudžiem – tā ir kopēja kārtības 
ievērošana skeitparkā, savu spēju iz-
vērtēšana, sacensību gars, drauga at-
balsts pēc kritiena vai izteikta atzinība 
par labi izdevušos triku… īsta dzīves 
skola!
         Pirmo reizi ideja par skrituļošanas 
rampām radās jau 12 gadus atpakaļ, 
taču toreiz bija pārāk daudz aizsprie-
dumu un neizpratnes, lai pašvaldība 
piekristu   ieguldīt   finansējumu  skeit-
parka   ierīkošanai   vai    kāda   no  ne-
valstiskajām organizācijām meklētu 
iespējas piesaistīt projektu finansēju-
mu. Gadiem ejot, vērojot skeitparku 
attīstības tendences pasaulē un Latvijas 
citos novados, šī iecere sāka šķist 

tīri laba alternatīva datorspēlēm un mo-
bilajām lietotnēm, kuras pārņēmušas 
mūsu bērnu dzīves.
        Ir   daudz   dzirdēts   par    ģimenes 
ārstu rekomendācijām - aktīvai atpūtai 
vai mērenām fiziskajām aktivitātēm 
vajadzētu aizņemt vismaz 60 minūtes 
bērnu un pusaudžu ikdienā. Pie tādām 
aktivitātēm esot pieskaitāmi, piemēram, 
pārgājieni, skrituļošana, braukšana ar 
skeitbordu, riteņbraukšana, arī skrieša-
na, basketbols, volejbols. Nu šāda ak-
tivitāšu daudzveidība ir pieejama Rugā-
ju novadā, jo mums ir gan stadions, gan 
strītbola     laukums,     gan     pludmales 
volejbols, līdz šim pietrūka tikai – skeit-
parks! 

Skeitparks Rugājos izveidots biedrības „Mēs pasaulē” projektā „Skeitparka ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana Rugājos” (ID nr. 
16-07-AL19-A019-2201-000001)  ar  Rugāju  novada  domes  būtisku  līdzfinansējumu  un  atbalstu.  Finansējums  piešķirts aktivitātē “Vietas potenciāla 
attīstības  iniciatīvas”  programmā   Eiropas   Lauksaimniecības   fonda  lauku  attīstībai  Latvijas  Lauku  attīstības  programmas  2014. - 2020.  gadam 
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” . Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir EUR 
34096,55. No tām publiskais finansējums EUR 30646,55 un Rugāju novada domes piešķirtais finansējums EUR 3450,00.

„Rotaļu laukuma sargi” - jauns vides objekts pie Rugāju novada 
vidusskolas

Foto: Agrita Luža Foto: Agrita Luža

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības centra vadītāja

Mārīte OrniņaRugājos ir radīts jauns, pievilcīgs 
vides objekts - pašu skolēnu rokām 
sirsnīgi un krāšņi apgleznota koka 
sētiņa pie skolas bērnu rotaļu lau-
kuma Vārnienes upes krastā, kas 
norobežo to no upes. 
       Ideja radās vizuālās mākslas 
skolotājai Ivetai Useniecei, kas šajā 
mācību gadā bija īpaši sadraudzējusies 
ar 4. klases skolēniem. Skolēni par 
šādu līdzdarbošanos bija patiesā sa-
jūsmā. Sākumā tapa sētiņas makets un 
ar simpātiskiem cilvēciņiem tika ap-
gleznoti miniatūri sētas dēlīši no karto-
na. Tad kopā ar skolotāju sociālo zinību 
stundā tika veikti īstās sētas pašizmak-
sas   aprēķini   un  uzsākti   finansējuma 
meklējumi   ar   vecāku   palīdzību.  Bēr-
niem patika doma, ka ar šo vides pro-
jektu var piedalīties  arī  SIA  „ZAAO” 
izsludinātajā vides iniciatīvas „100 dar-
bi Latvijai” skolu konkursā, kur uzvaras 

gadījumā varētu tikt arī pie 
balvām. Apgleznotās sētiņas ide-
ja iepatikās gan Rugāju novada 
pašvaldībai, gan biedrībai „Mēs 
pasaulē”, kuras no esošiem pro-
jektiem piešķīra nepieciešamo 
finansējumu bērniem sētiņas 
apgleznošanai un uzstādīšanai. 
Arī bērnu vecāki bija ar mieru 
piedalīties ar līdzfinansējumu, 
kas šādā brīnišķīgā, neparastā 
veidā atraisa bērnos radošumu un 
liek  aizdomāties  arī  pašiem bēr-
niem par savu līdzatbildību 
drošas vides veidošanā. Īpašu 
paldies skolēni saka Henrietes 
tētim, Kārlim Brūveram, kurš ne-
savtīgi atsaucās šai idejai - pasūtīt 
un atvest dēļus, kā arī tos sagriezt 
savā darbnīcā un darīja vēl daudz 

lietas, kuras bija nepieciešamas, lai sētiņa izskatītos tieši tāda, kāda skaista tā 
ir šobrīd. Liels bija izaicinājums, kad bērni ieraudzīja īstos sētas dēļu izmērus 
un, tad 4.klases skolēni aicināja palīgā gan 2.klasi, gan 5.-8.klases skolēnus ie-
saistīties radošajās vides darbnīcās sētiņas izgatavošanā. Turklāt SIA „ZAAO” 
īstenotajā vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai” 1.-4.klašu grupā 4.klases skolēni 
ieguva galveno balvu – ekskursiju Rīgā.
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Bērnu žūrijas dalībnieki ciemojas Raunas un Vecpiebalgas novados 
Rugāju bibliotēkas bibliotekāre
Evita Sproģe 

Bērnu Jauniešu un Vecāku žūrijas 2016 dalībnieki Raunas staburagā

1.jūnijā - Starptautiskajā bērnu 
aizsardzības dienā- kuplā pulkā 
un jautrā noskaņojumā, brau-
cienā devās Bērnu žūrijas 2016 
dalībnieki. Šoreiz devāmies uz 
Raunas un Vecpiebalgas no-
vadiem.
         Ekskursiju sākām ar gardām 
lietām - apmeklējām Siera ražotni, 
kurā top 23 kvalitatīvi un augst-
vērtīgi produkti- sieri, sviests un 
makaroni. Iecienītākais ražotnē 
tapušais produkts ir zaļais siers, 
kura           galvenā       sastāvdaļa –
sierāboliņš - tiek audzēts pašu 
dārzā. Bērni redzēja makaronu 
ražošanas procesu.
      Sapirkuši   un   nobaudījuši 
gardumus, devāmies uz Raunu, 
kur mūs sagaidīja gide, lai dotos 
pastaigā pa mazpilsētu. Pirmais 
objekts, kas tika apmeklēts – Rau-
nas   Evanģēliski   Luteriskā   baz-
nīca, kuras pirmsākumi datējami 
ar 14. gs., baznīcas fasādē jopro-
jām apskatāmi divi Livonijas laika 
ciļņi, kas ir unikāli 14.-15.gs. Lat-
vijas mākslas vēstures pieminekļi.
     Apskatījām  tēlnieka  Kārļa 
Zemdega veidoto pieminekli, kas 
veltīts    Pirmajā    pasaules    karā 
un      Brīvības     cīņās       kritušo     
Raunas    draudzes   locekļu   
piemiņai.   Šis   ir    kā    viens  no 
nerealizētajiem Rīgas Brīvības 
pieminekļa projekta variantiem, 
kura pamatni rotā Baumaņu Kārļa 

sacerētās himnas vārdi - 
„Dievs, svēti Latviju.”vār-
di - „Dievs, svēti Latviju.” 
Tālāk pa liepu aleju nonācām   
pie    Raunas  viduslaiku pils-
drupām. Tā   celta   14. gs. 
otrajā pusē un bija  viena   no   
Rīgas  arhibīskapa galvenajām 
uzturēšanās vietām ziemas se-
zonā. Izmantojām iespēju un 
uzkāpām pils skatu tornī un 
apskatījām mazpilsētu arī no 
augšas. No pilsdrupām tālāk 
devāmies      uz,        manuprāt, 
bērniem vispatīkamāko vietu, 
vēsturisko Raunas parku, kurā 
izveidots atpūtas laukums - 
taka bērniem un jauniešiem, ar 
skatu uz Raunas pilsdrupām. 
Bērni ar lielu interesi un prieku 
izmantoja izdevību izmēģināt 
dažādos fiziskās izturības pār-
baudes šķēršļus, kas izvietoti 
starp parka kokiem. Aktīvi iz-
kustējušies un enerģijas pilni 
atkal devāmies uz autobusu, 
lai dotos uz Raunas Stabu-
ragu. Latvijas mērogā unikāls 
saldūdens kaļķiežu veidojums 
Raunas upes ielejā, kurš veido-
jies pirms 10 tūkstošiem gadu 
vai vairāk. Tas ir apmēram 
3,5m augsts un 17m plats. 
Kopš 1966. gada, kad tika ap-
pludināts Daugavas Staburags, 
tas ir Latvijā vienīgais šāda 
veida dabas piemineklis. 
     Iemūžinājuši fotogrāfijās 
skaisto ainavu, varējām 

turpināt ceļu, nu jau uz Vecpiebalgas 
novadu - Piebalgas porcelāna fabriku. 
Tā ir vienīgā porcelāna fabrika Latvijā. 
Ekskursijas laikā klausījāmies stāstu par 
porcelāna vēsturi. Vairāki bērni izteica 
vēlmi darboties apgleznošanas darbnīcā. 
Bērni izvēlējās priekšmetu, kuru ap-
gleznos ar profesionālām krāsām, kuras 
ir ļoti kvalitatīvas un noturīgas.
           Ekskursiju noslēdzām ar braucienu 
uz pasaku ķēniņa Kārļa Skalbes memo-
riālo muzeju „Saurieši”, kas 18 gadus 
(1926-1944) ir Skalbju ģimenes vasaras 
atpūtas vieta. Visiem patika ne tikai in-
teresantais muzeja vadītājas stāstījums, 
bet arī neparastais telpu izvietojums un 
iekārtojums   mājā.    Bērni  izteica vēlmi, 
ka   arī    gribētu    mitināties  tādās     

jumtistabiņās,     kādas     bija    Skalbes    bēr-
niem  Ilzei un Jānim. Diemžēl netikām redzēt 
slavenās Vecpiebalgas ūdensrozes, šogad 
laikapstākļi tādi nepateicīgi, vasara tikko 
sākusies un vēl nebija saziedējušas, bet tas 
ir iemesls vēl kādreiz atgriezties Vecpiebal-
gas novadā. Ūdensrozes mums netika, toties 
iegriezāmies  z/s Kaliņi stādaudzētavā, kur 
varēja gan apskatīt, gan iegādāties kādu 
krāšņumaugu.   Lai   arī    ekskursijas   dienā 
laikpstākļi mūs nelutināja, saulīte spīdēja 
maz un pūta nejauks vējš, tomēr visi bija 
priecīgi un gandarīti par braucienu.
       Tagad gan var teikt, ka Bērnu un jau-
niešu žūrija 2016 ir oficiāli noslēgusies, bet 
neskumstiet, ir jau zināma Bērnu žūrijas jau-
no grāmatu kolekcija, varēsiet atkal lasīt un 
vērtēt grāmatas. Uz tikšanos bibliotēkā! 

Ēdam atbildīgi meistardarbnīcās viesu 
namā “Rūķīši” Rugāju novada vidusskolas skolniece

Amanda Kočāne 
Rugāju novada vidusskolas 
skolēniem   par   prieku   pārgā-
jiena rīts uzausa ar spožu saulī-
ti. Jā, saule, darboties vēlme un 
labs garastāvoklis noteikti bija 
nepieciešams visiem, jo šī pa-
vasara pārgājiena diena solījās 
būt pārsteigumiem pilna. 
     Pārgājiena ietvaros Ekosko-
las koordinatore skolotāja Lolita 
Krēbse  bija noorganizējusi aizrau-
jošas nodarbības, lai skolēni varē-
tu uzzināt ko jaunu un praktiski 
padarboties. Viens no pārgājiena 
praktiskās nodarbības punktiem 
bija    ,,Ēdam   atbildīgi”   meistar-
darbnīca, kura norisinājās viesu 
namā ,,Rūķīši”. Viesu nama 
saimniece Margita Štāle - Krēmere 
skolēnus    sagaidīja     laipni     un 
iepazīstināja ar izvirzīto uzdevu-
mu - pagatavot garšīgas pusdienas 
no sezonāliem un Latvijā ražotiem 
produktiem. Saimniece piedāvāja 
uztaisīt auksto zupu, izmantojot 
tikai dārzeņus un garšaugus, ne-
pievienojot gaļu vai desu. Mar-
gita rosināja skolēnus aukstajai 
zupai izmantot vietējos dārzeņus, 
savos piemājas dārziņos un sil-
tumnīcās audzētus gurķus, dilles, 
lociņus, arī galda bietes var vasarā 

izaudzēt un iemarinēt, lai   atliktu   tikai  paņemt  no  pagra-
ba  jau  gatavu  produkciju. Skolēni labprāt iesaistījās 
sagatavošanas procesā un sagrieza zupai nepieciešamās 
sastāvdaļas:  gurķus,  sīpollociņus,  dilles.  Auksto  zupu ga-
tavoja mērcētas rupjmaizes ūdeni, neizmantoja kefīru, bet 
pievienoja krējumu. No pāri palikušās rudzu maizes tika 
gatavoti ķiploku grauzdiņi, ko varēja izmantot kā piedevu 
pie aukstās zupas. Skolēni sagatavoja mērcīti un sagrieza 
dārzeņus: burkānus, gurķus, tomātus. Saldajā ēdienā tika 
vārīts  biezais  ķīselis,   kuram   izmantoja   rudenī  savāktās,

sasaldētās, šobrīd, pavasarī, pāri palikušās ogas. Skolēni iz-
cepa arī dažādu sēklu cepumiņus un plānās pankūkas, izman-
tojot rudzu miltus. Saimniece Margita pastāstīja par dažādu 
pavasara salātu daudzveidību no Latvijas dārzos izaudzētiem 
produktiem. Kad ēdiens bija pagatavots, tad visi to baudīja un 
atzina par ļoti garšīgu, jo paši bija piedalījušies tā radīšanā.    
             Paldies viesu nama ,,Rūķīši” saimniecei Margi-
tai Štālei - Krēmerei par doto iespēju skolēniem saimniekot 
viņas virtuvē un iegūtajām atbildīgas ēšanas zināšanām.
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Komunistiskā   genocīda  upuru  piemiņas  brīdis 
Rugāju  skvērā Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

1941. gada 14. jūnijs bija parasts vasaras rīts, tomēr tik atšķirīgs, jo vairāk nekā 15 000 
Latvijas iedzīvotāji rītu sagaidīja lopu vagonos pie valsts austrumu robežas. Bija sācies 
ilgs, smags un sāpīgs ceļš pretī nezināmajam, daudziem no viņiem – dzīves pēdējais ceļš.
           Bez   tiesas,   bez   paskaidrojumiem,   bez    zināma  iemesla – tikai tāpēc, ka cilvēkam 
piederēja māja, neliela saimniecība. Tikai tāpēc, ka viņi mīlēja savu Latviju, pietika, lai toreizējā 
padomju   vara   atzītu   nevainīgus   cilvēkus  par  pretpadomju elementiem,   noziedzniekiem   

un   izsūtītu  viņus  uz  tālajiem austrumiem un ziemeļiem. 
Kopš to dienu notikumiem ir apritējuši jau 76 gadi, taču tau-
tas atmiņas joprojām ir dzīvas. Tos notikumus piemin ne tikai 
Sibīrijas dzīvei cauri izgājušie, bet arī viņu bērni un mazbērni, 
un arī tie, kam no baisās deportācijas izdevās paglābties.
          “Katram cilvēkam ir vēsture, arī mūsu iedzīvotājiem tā 
ir dažāda, un pagātne ir svarīga, jo bez tās nav nākotnes. Tāpēc 
vēsture dzīvo mūsu atmiņās tik ilgi, cik ilgi mēs par to runā-
jam un atgādinām. Arī notikumi, kas saistīti ar deportācijām, 
nekad neizdzēsies no Latvijas vēstures, vēl jo vairāk tāpēc, ka 
lielai daļai iedzīvotāju vairs nebija iespējas atgriezties Latvi-
jā un savās dzimtajās mājās,” ar klusuma brīdi pieminēt tos 
Rugāju novada iedzīvotājus, kuru likteņi tika salauzti 1941. 
gada 14. jūnijā, aicināja Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine.
         “Mēs bijām bērni un ko mēs bijām izdarījuši Padom-
ju valdībai, nezinām vēl tagad, tāpat kā mūsu vecāki. Arī vil-
ciens, kurā mūs aizveda, neiziet no prāta ārā vēl tagad, jo tās 
bija mūsu mājas divas nedēļas – bez gaisa, bez nekā. Bet mēs 
izturējām, un ticu, ka laikam Dievs visu vadīja pēc sava prā-
ta un stāvēja katram sargeņģelis klāt. Manā dzimšanas dienā 
mēs piestājām vienā stacijā, kur lika kāpt ārā no vagona. Nakts 
tumsā, skatījos debesīs, kā tur tie uzvarētāji sita raķetes gaisā, 
tas bija skaisti… Atceros, ka mēs ar alkām pēc dzimtenes 
Sibīrijā skatījāmies kā tur saulīte noriet, tas bija savādi. Bet 
tādas otras paradīzes kā mums Latvija nav – tādas paradīzes, 
kurā ir miers, nav nekur citur pasaulē. Galvenais, lai ir modrī-
ba, apdomība, jo mūsu novadā ir gudri cilvēki, galvenais ir 
noturēties un iztikt tā, lai dvēsele jūt, ka var izturēt,” teica 
Margarita Stradiņa.

Sociālā aprūpes centra “Rugāji” komanda sporta spēlēs 
Jūrmalā izcīna godpilno 1.vietu

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva

Šī gada 10. jūnijā, Jūrmalā, norisinājās Latvijas sociālo aprūpes centru 
sporta spēles, kurās piedalījās arī sociālā aprūpes centra “Rugāji” (SAC 
”Rugāji”) komanda. Šādas sporta spēles notiek jau vismaz desmit gadus 
un komanda no Rugājiem piedalījās jau trešo reizi, un mājās pārveda 
godpilno   pirmo   vietu   un   iespēju    nākošgad    uzņemt   sporta   spēļu 
dalībniekus pie mums.
         “Katru gadu spēles notiek citā vietā un pirmās vietas ieguvēji organizē 
nākošās spēles. Pirmoreiz piedalījāmies sporta spēlēs Tērvetē, tad Ventspilī un 
šogad devāmies uz Jūrmalu.  Nākošās sporta spēles notiks Rugājos. Tās ir divu 
dienu sporta spēles ar dažādām disciplīnām, kuras jāizpilda pēc iespējas pre-
cīzāk un ātrāk. Katrai komandai pie disciplīnas ir savi tiesneši un disciplīnas ir 
interesantas, tās veidotas komandai, kurā ir seši cilvēki un viņiem viss jādara 
kopā. Piemēram, visiem sešiem bija jābrauc vienā laivā, bija stafete, kurā no 
jūras, caur dažādiem šķēršļiem, bija jāpienes pilns spainis ar ūdeni, bet āķis 
bija tajā, ka tajos spainīšos ar kuriem ūdeni nesām, bija caurumi,” smaidot 
stāsta SAC ”Rugāji” vadītāja Sarmīte Pērkone.
          Jautāta par to, kā tika pieņemts lēmums par piedalīšanos pirmajās sporta 
spēlēs, S. Pērkone pastāstīja, ka pirms trīs gadiem, Balvu sociālā aprūpes cen-
tra direktore aicināja iestāties sociālo aprūpes centru apvienībā un tad arī patei-
ca, ka ir iespēja piedalīties sporta spēlēs, un tā jau trīs gadus spēlēs piedalās arī 
komanda no Rugājiem. 
      “Šogad  sporta  spēlēs piedalījās  35  komandas,  kas  vidēji sastāda 350 
dalībnieku skaitu, apmēram tik daudz ciemiņu mums būs jāuzņem nākošgad. 

Foto: no personīgā arhīva

Kopvērtējumā ieguvām pirmo vietu, Balvi izcīnīja otro vietu, Jūrmala trešo. Uz 
Rugājiem esam atveduši ceļojošo kausu, kurš ceļo no 2014. gada sporta spēlēm 
Višķos, kā arī pie mums tagad ir ceļojošais karogs, kurā redzami visu sociālo 
aprūpes centru logo. Karogu veidojām Venstpilī, pirms tam atsevišķi izgatavo-
jot mazos vimpeļus un tad šujot klāt lielajam karogam,” lepojas S. Pērkone. 
           Tāpat SAC “Rugāji” vadītāja atzina, ka komanda ir ļoti saliedēta, sa-
darbojas, jo tikai sadarbojoties var uzvarēt. “Jā, ikdienā es esmu vadītāja, bet 
šādos pasākumos es esmu gluži tāds pats cilvēks un mēs varam kopā atpūsties 
no ikdienas darba. Zinu, ka arī centra iemītnieki turēja īkšķus un bija patīkami 
pārsteigti par uzvaru, ko pārvedām. Paldies jāsaka arī Rugāju novada domes 
vadībai, kura mūs atbalsta un šoferim Jānim Lesniekam,” noteica S. Pērkone. 

“Šogad  sporta  spēlēs piedalījās  35  
komandas,  kas  vidēji sastāda 350 

dalībnieku skaitu, apmēram tik daudz 
ciemiņu mums būs jāuzņem nākošgad. 

Kopvērtējumā ieguvām pirmo vietu, Balvi 
izcīnīja otro vietu, Jūrmala trešo.”
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Uzņēmējdarbība 
Ziemeļlatgalē 
Izmantoti materiāli no Ziemeļlatgales biznesa
 un tūrisma centra prezentācijas 
“Uzņēmējdarbība Ziemeļlatgalē“

Ziemeļlatgale
Balvu novads
Rugāju novads
Viļakas novads
Baltinavas novads

Kopējā platība -  2380 km2

Kopējais iedzīvotāju skaits (uz 
01.01.2017) - 22 287

Grupas “Rūnas“ koncerts Lazdukalna saieta namā 

Savu produkciju degustācijai piedāvāja Rugāju novada siera sējēji, maizes 
cepēji un alus brūvētāji 

Pārstāvji no Polijas priecājās par uzņemšanu Ziemeļlatgalē

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas komanda piedaloties 
sportiskajās stafetēs 

turpinājums no 1. lpp. 
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Pārvarot bailes un nenožēlojot 
likteņa cīņas 

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agrita Luža 
Rugāju novada muzeja vadītāja

Velga Vīcupa 

“Tas, kā cilvēks ir nodzīvojis, ko viņš ir izdarījis, nav izdarījis, viss, ko 
piedzīvojis, tas pieder cilvēkam. Tas pieder vienam pašam cilvēkam. Viens 
cilvēka mūžs ir mežonīgi raibs, arī manējais,” tā intervijas sākumā saka 
MARGARITA STRADIŅA. Liktenis viņu nav žēlojis, bet viņa pati atzīst, 
ka  savu   laiku  nenožēlo   un  dzīvei  parādā  viņa  nav  palikusi.  Saka,  ka 
bailes  neskarot – drosmīgam   nekļūt,   un   intervijas   varone  tāda  ir  arī 
šodien – drosmīga, atklāta, ārkārtīgi stipra. Šķiet, ka Margarita ir tāda 
dzidra aka, no kuras smelt un smelt, jo viedu dzīves atziņu un pieredzes 
stāstu viņai ir pārpārēm un klausīties tajos neapnīk. Un būtiski ir tas, ka 
Margaritu ik dienu pavada brīnišķīga humora izjūta, bez kuras, kā viņa 
pati atzīst, būtu grūti. Savā dzejoļu krājumā “Kadiķīša ēnā” viņa raksta 
“Cik dzīve būtu viegla, ja nebūtu visa tā, kas nospiež  ar  smagumu  lieku  
to  nepanesamo…”.  Margarita  savas  90 gadu jubilejas priekšvakarā ir 
pierādījums tam, ka viens cilvēks var izturēt daudz, var paciest visu, kas 
uzlikts, jo cilvēka mūžs ir skaists, kad ir piepildīts.

Margarita Stradiņa apskatot ceļojošo izstādi “Sibīrijas bērni“ šī gada 
martā

BĒRNĪBAS BAILES PAZUDA, NOKĻŪSTOT SIBĪRIJĀ
Ja dzīvi sadala posmos, tad savu 
bērnību atceros ar to, ka ieguvu vecā-
ku svētību, visus darbus darīju līdzi 
un palīdzēju. Mana bērnība nebija 
laimīga. Agrā bērnībā es pārslimo-
ju daudzas slimības – masalas, garo 
klepu, praktiski visas slimības, kas 
tajā laikā bija. Ārstu tad nebija, mani 
ārstēja mamma, līdz parādījās potes 
pret  slimībām.  Kad  jau  biju  pieau-
gusi, mamma stāstīja, ka tad, kad 
man bijuši vien divi gadiņi, es esot 
spēlējusies un vienā brīdī nomirusi. 
Mamma esot zvanījusi Kļaviņtantei 
uz Dreimanovu, lai atbraucot palīgā. 
Visi raudājuši, mamma paņēmusi 
mani rokās un nesusi pāri pagalmam, 
lai noguldītu, bet es esot atvērusi acis. 
Apkārtējie esot ļoti izbijušies, bet 
nekavējoties jūguši zirgu un veduši 
uz Balviem, kur dakteri pateikuši, ka 

es esot vesela meitene un izskaidro-
jumu notikušajam neesot atraduši. 
Piecu gadu vecumā es smagi saslimu, 
visi runājuši, ka meitene noteik-
ti neizdzīvos…bet es izturēju. Taču 
mans brālītis, kuram bija vien trīs 
mēneši, neizturēja. Brālīša nāvi, es 
maza būdama, neizpratu. Bērnību at-
ceros ar briesmīgām bailēm no visa. 
Man bija ārprātīgas bailes no uguns, 
no meža, no suņiem, no vilkiem, bet 
visvairāk es baidījos no tumsas. Kad 
pirmajā klasē gāju uz skolu, tad man 
bija bail, šķita, ka apkārt ir vilki. Tālāk 
par mājas pagalmu es bērnībā aiziet 
nevarēju. Dzīvoju vienās bailēs, un 
pieaugusi lasīju, ka slimības cilvēkam 
rodas no lielām bailēm bērnībā. Bet 
bailes pārgāja līdz ar Sibīriju. Kara tur 
nebija, lodes negāja pār galvu, tikai ēst 
gribējās un izdzīvot, tas arī viss.

IKVIENAM CILVĒKAM IR SPĒJAS

Mana mamma nodzīvoja 93 gadus. 
Cilvēka   mūžs   ir   atkarīgs  no labas 
veselības.   Ja     cilvēkam    ir    laba 
veselība, tad viņš ir vesels gan fi-
ziski, gan garīgi. Protams, svarīgs ir 
arī materiālais stāvoklis. Varētu teikt, 
ka cilvēkam ir spējas un ir iespējas. 
Piemēram, nokļūšana Sibīrijā - stepē 

vēl ir iespēja dzīvot, jo ir zāle, ko ēst. 
Spējas ir viens,  veselība - otrs. Bet 
jāzina, ka ar labu veselību neko daudz 
neizdarīsi, ja nav iespēju. Gribētu, bet 
nav, ko iesākt. Trūkst jau arī loģiskās 
domāšanas,      tad       sākas       sevis 
norakstīšana, tāds nav cīnītājs, bet par 
savu dzīvi ir jācīnās.

LAIME CILVĒKAM IR JĀNOPELNA

Laime  ir  tādi  īsi  mirkļi…  (Marga-
rita aizdomājusies brīdi klusē). 
Man tie mirkļi dzīvē, kad es īstu 
laimi izjutu, ir bijuši divi, kad ar 
savu izsūtītās biogrāfiju tomēr tiku 
uzņemta Daugavpils pedagoģiskajā 
institūtā un, kad godam institūtu ab-
solvēju. Viss pārējais cilvēkam dzīvē 
ir tikai izdošanās. Mīlestību par laimi 
nesaukšu. Jā, jaunībā bija mazākas 
un lielākas mīlestības, puišiem es pa-
tiku, tikai es pati apzinājos, ka esmu 
“plika”. Viens puisis “piesita kanti”, 
bet viņam vecāki aizliedza ar mani 

satikties, jo es esot izsūtītā, plika un 
nabaga. Mammas māsīca, kad sa-
tikāmies Rugājos, tad apskatījās, vai 
apkārt neviens neredz, ka runājam. 
Kad Staļins mira, tad radi atgriezās 
un visi pēkšņi gribēja runāt. Bet man 
jau bija gana, rūgtums bija pārāk liels. 
Mēs kādreiz strīdējāmies par laimi. Es 
vienmēr teicu, ka laimes vispār nav, 
laime cilvēkam ir jānopelna. Viņam ir 
jārīkojas un jādomā tā, ka laime pie 
viņa nāks. Laimīga es esmu cilvēkos, 
un cilvēkos es esmu visu mūžu.

“Man bija ārprātīgas bailes no uguns, no meža, 
no suņiem, no vilkiem, bet visvairāk es baidījos 
no tumsas. Kad pirmajā klasē gāju uz skolu, tad 
man bija bail, šķita, ka apkārt ir vilki. Tālāk par 

mājas pagalmu es bērnībā aiziet nevarēju. 
Dzīvoju vienās bailēs, un pieaugusi lasīju, ka 

slimības cilvēkam rodas no lielām bailēm 
bērnībā. Bet bailes pārgāja līdz ar Sibīriju. 

Kara tur nebija, lodes negāja pār galvu, 
tikai ēst gribējās un izdzīvot, tas arī viss”.

Margarita Stradiņa 1929. gada 6. jūlijā pēc smagas slimības
Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva
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VISS MŪŽS VELTĪTS SKOLAI
Pedagoģiskā darba prieku un gandarī-
jumu par savu darbu es izjutu, strādā-
jot Vecpiebalgā, tur mani pieņēma kā 
savējo. Kad bija jāiet prom no Rugā-
jiem, tad mani nosūtīja uz Vecpiebal-
gu – tur man bija ierādīts dzīvoklis. 
Ieejot tās skolas direktora kabinetā, 
apjuku un pārsteigta jautāju: ”Gunār, 
kā tu te tiki? Es nezināju, ka arī tu 
te…” Izrādās, ka viņš no Tilžas in-
ternātpamatskolas atnācis uz šejieni. 
Un iemesls bija briesmīgs, jo skolu 
izformēja mūzikas skolotāja dēļ - 
viņš bija izvarojis septiņas meitenes. 
Tam skolotājam atņēma pedagoga 
tiesības, bet pārējiem skolotājiem va-
jadzēja meklēt citu darbu. Mums ar 
Gunāru Jansonu bija laba satikšana. 
Pieņēmām labus lēmumus, ar savu 
taktiku panācām, ka pēc laika viss 
skolotāju kolektīvs, kurš savā starpā 
bija naidīgs, bija kā vienota koman-
da. No Rugājiem bija jāiet prom, jo 
nemācēju vadīt komunistiskās 

audzināšanas   darbu    Rugāju   vidus-
skolā. Vecpiebalgā es nejutos vainīga 
ne pie kā, tā kā tajā brīdī jutos Rugā-
jos. Un toreiz pedagoģiskajam ceļam 
pamatā bija komunistiskā audzināša-
na, un tad bija jānoliek blakus īstenībai 
– man to vajadzēja zināt, ko nozīmē 
kā izsūtītajai būt par pedagogu tajos 
laikos… Bet ievirzījās viss tā, un es 
visu mūžu esmu veltījusi pedagoģijai. 
Atceros,   ka   mani   nosūtīja   uz   kur-
siem Pionieru namā, kur sešu mēnešu 
laikā es apguvu iemaņas četrpadsmit 
dažādu pulciņu vadīšanā - foto, kino 
demonstrēšanas, zīmēšanas, čaklo 
roku, latviešu tautu deju, krievu tau-
tu deju, modelēšanas, maketēšanas, 
dabas muzeja eksponātu izveidošanas,     
tūristu, naturālistu, aviomodelisma 
pulciņiem.  Kad atgriezos Rugāju 
skolā, tad mācīju loģiku, psiholoģiju,   
botāniku   un   vēlāk   arī  bioloģiju.  
Arī  Rugājos  tiku  vadījusi pulciņus, 
un mīļi man ir mazpulcēni. Margarita Stradiņa no dzimtenes tika izvesta 1941. gadā, bet 1946. 

gadā, atgriežoties Latvijā, viņa uzsāka darba gaitas II Šķilbēnu krievu 
pamatskolā. 

“Toreiz pedagoģiskajam ceļam 
pamatā bija komunistiskā 

audzināšana, un tad bija jānoliek 
blakus īstenībai – man to vajadzēja 

zināt, ko nozīmē kā izsūtītajai būt par 
pedagogu tajos laikos…”

ES SAVU LAIKU NENOŽĒLOJU

Es nenožēloju, ka esmu dzimusi tajā 
laikā, ko esmu darījusī, ko esmu vadī-
jusi. Es varu tikai priecāties  par to. 
Es savu laiku nenožēloju. Man bija 
daudz mīļu skolēnu, mazpulcēni. Tas, 
ko gribu novēlēt šodienas cilvēkiem – 
visiem saku vienu un to pašu, un citu 
arī nemaz šodien nevar pateikt – esmu 
pateicīga liktenim par mūža dāvanu – 

labu redzi un labu atmiņu. Ar grūtībām 
cenšos izprast tos cilvēkus, kuriem 
dzimtenes   dāsnums  ir  otrā  vai  citā 
vietā.  Citā   dimensijā   vai   svešumā 
meklē vērdiņu sveša avota dibenā. 
Jaunajai paaudzei vēlu to visdārgāko- 
veselīgu dzīves izpratni un izvēlēties 
ceļu uz tiem ideāliem, kuru dēļ ir vērts 
dzīvot savā tēvzemē.

PIEPILDĪTAI DZĪVEI VAJAG ILGU MŪŽU
Cilvēkam ir ilgi jādzīvo, lai paspētu 
kaut ko izdarīt savā, citu, arī Latvijas 
labā. Grūtību priekšā nevar salūzt, ne-
vajag nekad steigties. Ja grūti, vajag 
apstāties, padomāt un tad rīkoties. 
Kad esi izdomājis, kā rīkosies tālāk, 
tad apsver - vajag vai nevajag. Jāuz-
ticas savai intuīcijai. Nekad nevajag 
domāt – man tagad ir labi un vienal-
ga, kā būs rīt. Jābūt ar perspektīvu uz 
priekšu. Kā šahistiem, jo viņi domā 
četrus, piecus gājienus uz priekšu. 
Piepildītai dzīvei vajag ilgu mūžu, jo 
īsam mūžam trūkst dzīves pieredzes. 
Īsā mūžā nevar paspēt neko izdarīt, 
sapņi paliek nepiepildīti, dzīve paliek 
pusceļā. Cilvēkā iekšā ir sapņotājs, 
melanholiķis, flegmatiķis, kurš ir pus-
miegā, sangviniķis, kurš rīkojas ātri, 
holēriķis, kurš rīkojas ar dūri - tādi 

bija Hitlers un Staļins. Visi rakstnieki 
ir melanholiķi, bet arī viņiem ir jābūt 
klāt kaut kam no flegmātiķiem, lai tās 
fantāzijas,   kuras   palīdz   rakstīt,   uz 
nakti   noliktu    nost   un    varētu   gulēt. 
Visi   personību   tipi   ir  mums  iekšā, 
tikai atšķirība tajā, kurš tips ņem virs-
roku. Ja nebūs flegmātiķa iekšā, mēs 
nevarēsim apstāties. Ja nebūs sang-
viniķa – mums nebūs ārstu, jo tiem 
ir jāmāk rīkoties ātri un pareizi. Ka-
trā cilvēkā, lai viņš būtu pilnvērtīgs, 
ir jābūt no visiem tipiem iekšā, arī 
tāpēc, lai cilvēks būtu saticīgs pats ar 
sevi un citiem. Tāds ir mūsu Vējonis. 
Viņā ir vadošais tips, arī iezīmes no 
flegmātiķa un sangviniķa. Sabalansē-
jot visus tipus vienlīdzīgi  personībā,     
veido savu stāju. 

SPĒT NELOCĪTIES VISIEM VĒJIEM LĪDZI
Zinu to, ka tas darbs, ko es esmu 
izdarījusi, man dod gandarījumu. Man 
ir daudz cilvēku, es dzīvei neesmu 
parādā palikusi. Saka, ka man pašai 
savu bērnu nav. Kā nav? Ir! Man ir 
tūkstošiem bērnu izskoloti, un viņi 
mani nav aizmirsuši. Es nekad neesmu 
bijusi pamesta, viņi ir mana ģimene. 
Dzīve jau nav tāds rožu lauks, ko 
pāriet vienkārši pāri. Ērkšķi arī ir, un 
rozes visu laiku nezied. Visskaistākais 
jaunības laiks – dzīvot gribēšana! Tas 
laiks tevi nes uz priekšu, un tās dzī-
vot gribēšanas dēļ ir jāzina, ko gribi, 
jāzina, kas tu esi. Es zināju, ka esmu 
izsūtītā, zināju, kas ir mani vecāki. 

Ir jāzina, ko drīksti un ko nedrīksti 
darīt, vajag rīkoties gudri un visiem 
vējiem nevajag locīties līdzi. Vien-
kārši ir jāmāk tikt galā. Es visu mūžu 
esmu kaut ko vadījusi. Sibīrijā pieradu 
būt    līderis.  Tas   nav   iedzimts,  bet 
pienākuma apziņa. Un krievu laikos 
apzinājos, ka esmu otrās šķiras cilvēks 
un kas būs tas, ko es darīšu un noteikti 
nedarīšu. Nevar ļaut sevi locīt. Tas ir 
par to teicienu “Šitas gan maina kažo-
ku”.   Bet    zini,    ja   tev   ir   kažoks, 
tad   spalva   ir   jākopj,   lai  to  spalvu 
neapdedzina, lai utis neiemetas…

Margarita Stradiņa savā astoņdesmit gadu jubilejā 

“Nevar ļaut sevi locīt. 
Tas ir par to teicienu “Šitas gan maina 
kažoku”. Bet zini, ja tev ir kažoks, tad 

spalva ir jākopj, lai to spalvu 
neapdedzina, lai utis neiemetas…”

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva
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“Mīļš, sirsnīgs paldies mūsu aprūpes centra vadītājai Sarmītei 
Pērkonei un Rugāju novada domei par mūsu 

mājām.Liels, sirsnīgs paldies mūsu mīļajām pavārītēm 
par garšīgajiem ēdieniem un saldumiem. 

Mīļš paldies mūsu aprūpētājām par sirsnīgo darbu 
un mīļo, sirsnīgo sirdi.

SAC “Rugāji” iemītniece Ausma - Ērika Zeķīte

Lai Jūsu mazā meitenīte
Ir kā saules purenīte.
Izaugs liela, tad būs viņa
Saules takas mijējiņa.

Mīļš paldies mūsu aprūpētājām par sirsnīgo darbu 

SAC “Rugāji” iemītniece Ausma - Ērika Zeķīte

Mīļi sveicam Guntu Berķi un Mareku Cāleru 
meitiņu auklējot!

Saulaini sveicieni Betijai Kočānei un Egonam 
Mogiļevcevam meitiņu audzinot!

Sirsnīgi sveicieni Lindai Krēmerei un Oļegam 
Aleksandrovam meitiņu lutinot!

Rugāju novada dome

 Dievkalpojumi  JŪLIJA mēnesī AUGUSTOVAS Svētās 
 Elizabetes Romas katoļu baznīcā
  02. 07. plkst. 12.00    I mēneša svētdiena. Pirmā svētā komūnija.
 16.07.  plkst. 12.00

 Dievkalpojumi JŪLIJA mēnesī SKUJETNIEKU baznīciņā
 25.07. plkst. 12.00 Svētais apustulis Jēkabs, svētki

 Dievkalpojumi JŪLIJA mēnesī RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
 02.07. plkst. 15.00   I mēneša svētdiena
 16.07. plkst. 14.00

LAZDUKALNA SAIETA NAMĀ 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras tūrisma 

departaments uzstādījis jaunu tūrisma informācijas stendu 
Rugāju novada centrā. Uz stenda izvietota informācija 
par Rugāju novada tūrisma vietām un naktsmītnēm 

četrās valodās, kā arī Latgales reģiona karte.

KULTŪRAS PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ JŪLIJA MĒNESĪ 
 
 15. jūlijā plkst. 11.00 Rugāju parka estrādē 
 Rugāju novada Bērnības svētki.  Aicinām piedalīties 2012. gadā 
 dzimušos bērnus kopā ar vecākiem un krustvecākiem.

 22. jūlijā plkst. 20.00 Rugāju parka estrādē
 Rugāju novada Jaunības svētki. Kā gaviļnieki aicināti piedalīties 
 Rugāju novada 1999. gadā dzimušie jaunieši.

 22. jūlijā plkst. 22.00 Rugāju parka estrādē
 Balle kopā ar Māri Leidumu. Ieeja: no plkst. 22.00 līdz 23.00 - 2,50
 EUR, pēc plkst. 23.00 - 3,00 EUR.  
 
 Lietus gadījumā pasākumi notiks Rugāju tautas namā!


