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MAZUĻI TIEKAS SALIDOJUMĀ
  Jau ceturto gadu pēc kārtas Rugāju novada jaunākie 
iedzīvotāji maija nogalē tikās jaukā ģimenes pasākumā - 
mazuļu salidojumā „Bērniņš ienācis pasaulē”, lai iepazītos, 
sadraudzētos un jauki pavadītu laiku kopā ar savu ģimeni 
un draugiem. Mazuļi jau pirms pasākuma aktīvi dejoja un 
dziedāja, kā arī pārējiem draugiem demonstrēja savas ap-
gūtās prasmes rāpošanā un iešanā.
        Pasākuma laikā mazuļiem kopā ar vecākiem bija jāklausās 
putnu dziesmas un jāatpazīst putns,kurš šo dziesmu dzied. 
Visvairāk putnu dziesmu atpazina Elza Pērkone ar 
mammu, par to saņemot putnu eksperta diplomu. Savukārt,  
pasākuma vadītāja Liene Pipure aicināja mazuļus mežā  
sameklēt paslēpušās pūcītes. Atrodot pūcīti, mazie dalībnieki 
saņēma  Rugāju novada domes sagādātās dāvanas – pasaku 
grāmatas. Jau pasākuma laikā mazuļi nevarēja sagaidīt, kad 
vecāki parādīs viņiem grāmatiņas bildes un izstāstīs kādu 
mīļu pasaciņu. 
        Mazuļi nebija kautrīgi, tāpēc ne tikai klausījās un dziedā-
ja līdzi solistiem, bet arī paši kāpa uz skatuves, lai kuplinā-
tu pasākumu ar savām balsīm, kā arī dejoja līdzi solistu 
izpildītajām dziesmām. Jautras dziesmas (tieši tādas, kādas 
patīk mazuļiem) dziedāja Marta Kočāne, Marika 
Garbacka, Meldra Pērkone, Endija Garā un Reinis Ozoliņš. 
Paldies viņiem un viņu skolotājai Velgai Smoļakai par 
ieguldīto darbu. Pasākuma izskaņā mazuļi cienājās ar gardu 
kliņģeri, dalījās iespaidos par piedzīvoto un nesaprata, kāpēc 
vecāki jau pošas uz mājām, jo par spīti pasākuma aktivi-
tātēm, mazuļi bija gatavi ballēties pat līdz vakaram!
       Arī mazās Amēlijas mamma Kristīne Serga atzina, ka 
salidojums bija izdevies.‘‘Manuprāt, šis ir ļoti pozitīvs pasā-
kums, jo dot iespēju māmiņām uz mirkli aizmirst ikdien-
as rūpes, atpūsties kopā ar saviem mazuļiem, satikt citas 
māmiņas un mazos iepazīstināt ar saviem vienaudžiem,’’ 
pārliecināta Kristīne. 

Teksts: Agrita Luža
Foto: Santa Pērkone
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Labdien maijā!
      Ar ievziedu un pieneņziedu sveicieniem pie iedzīvotājiem nāk 
maija novada avīzīte! Maiju esam aizvadījuši valsts svētku noskaņās.
Tika atzīmēti dažādi pasākumi, kuros atmiņu pavediens aizveda mūs 
pirms 25 gadiem - 21.aprīlī Rīgā, Daugavas stadionā, notika tā laika 
Vislatvijas deputātu  sapulce uz kuru bija ieradušies vairāk kā 8000 
deputātu, kuri pauda savu nostāju, lai atgūtu Latvijas neatkarību.
Aktīvi iesaistījās Tautas fronte. Vēsturiskais balsojums „Par neat-
karības atgūšanu” norisinājās 1990.gada 4.maijā.Tagad tā ir mūsu 
valsts otrā dzimšanas diena. Ir pagājuši 25 gadi.Iesākumā tie bija 
ļoti, ļoti smagi.Lēnām mainījās valsts iekārta, tika ievēlētas jau-
nas vietējās padomes, izzuda saimniecības un kolhozi, jaunatdzimušās valsts iedzīvotāji dibināja zemnieku 
saimniecības, veidojās kooperatīvi. Iedzīvotāji  pamazām mācījās dzīvot citādāk – nepierasti, kad neviens 
no augšas vairs nediktēja noteikumus. Arī mūsu novada iedzīvotāji pirms vairāk kā 20 gadiem ir dibinā-
juši saimniecības un uzņēmumus, kuri joprojām veiksmīgi turpina attīstīties. Maijs ir arī Eiropas mēnesis, 
jo pirms 11 gadiem Latvija tika uzņemta ES sastāvā. Pateicoties šim notikumam, pēdējos gados ir piesaistīts 
liels finansējums – kā atbalsts pašvaldībām, zemniekiem, uzņēmējiem, dažādu prioritāru mērķu sasniegšanai. 
Izdarot secinājumus,var teikt, ka mūsu valsts 25 gados ir attīstījusies straujiem soļiem  Atšķirību un  kontrastu 
lieliski var pamanīt, iebraucot mūsu kaimiņu valstī Krievijā. Protams, mēs vēlamies lielākas algas un pensijas, 
reizēm mēdzam teikt, ka mums ir slikti. Piekrītu, ka nav atsevišķai iedzīvotāju  daļai darba, bet ir situācijas, 
kad pie tā ir jāmeklē vaina arī pašiem sevī. Tikai no mums pašiem atkarīgs tas, kā veidojam savu dzīvi. Līdz 
ar to - kāda būs mūsu valsts, jo valsts esam mēs visi. Novadā aizvadītajā mēnesī noticis daudz pasākumu. 
Izskanējušas un novērtētas mazo novada Cālīšu dziesmiņas, ar bērnu priekšnesumiem priecētas un samīļotas 
mūsus māmiņas, aizvadīta pirmā tikšanās ar novada uzņēmējiem, kas turpmāk varētu kļūt par regulāru pasā-
kumu. Tā kā drīzumā varētu tikt izsludināti vairāki MK noteikumi saistībā ar ES fondu apguvi, lūdzu, sekojiet 
līdz informācijai par semināriem, kas notiks mūsu novadā un mums tuvākajā apkārtnē.
     Ir laiks, kad aktīvi izglītojamies dažādās jomās. Šobrīd to daru arī pati. Ļoti veiksmīgi esmu pabeigusi otrā 
studiju gada kursu Biznesa Augstkolā Turība, apgūstot bakalaura programmu uzņēmējdarbības vadībā. Savas 
iegūtās  zināšanas daļēji varu izmantot arī ikdienā, kas ir un būs nepieciešamas, vadot pašvaldības darbu.
Vecumam nav nozīmes, lai iegūtu jaunas zināšanas, izglītotu sevi, tāpēc aicinu darīt to arī Jums. Zināšanas 
pieder mums katram, to neviens nevar atņemt, tā ir bagātība, kas pieder cilvēkam. Tuvojas maija beigas, kad 
izskanēs zvans uz pēdējo mācību stundu mūsu izglītības iestādēs. Tas aicinās devītās un divpadsmitās klases 
skolēnus zināšu pārbaudei – eksāmeniem. Skolēniem būs iespēja redzēt, cik labi apgūtas mācību programmas. 
Lai veiksme pavada jauniešus,eksāmenus kārtojot!
    Lai arī pavasaris laukos nāk ar lielu rosību, kad jāpaspēj iesēt dārzi, izravēt nezāles, nopļaut zāli un 
daudz  citu darbiņu. Izbaudīsim brīdi, kas ir skaistākais laiks gadā, kad pasaule pielijusi daudz dažādām košām  
krāsām. Smelsim spēku no dabas, kas dod   mundrumu, ikdienas darbus darot! Uz tikšanos!

Rugāju novada pašvaldības priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Apstiprināja Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu 
centra nolikumu.

Mainīja lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 016 0022 – 11.9 ha platībā, no 

zemes, ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101) uz - zeme, uz kuras galvenā saimnie-

ciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

Izīrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Liepu 
ielā 6-22, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju 
novadā, nosakot īres maksu EUR 6.73 (seši euro un 

73 centi) mēnesī.

Sagatavoja atsavināšanai nekustamo īpašumu 
„Vītoli-1” ar kadastra apzīmējumu 3864 009 

0236 – 3.3 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā.
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Piešķīra finanšu līdzekļus priekšfinansējumam 
projekta „MALAX ART” 3.daļas realizācijai. 

Atļāva uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajam īpašumam „Mežmaliņas”, kadastra 
numurs 3874 004 0152 ar kopējo platību 31.0 ha. 

Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības 
projekta izstrādei nekustamajam īpašumam 

„Mežmaliņas”, kadastra numurs 3874 004 0152.

Apstiprināja Rugāju novada pašvaldības 2014.gada 
budžeta izpildi:
            1. pamatbudžeta ieņēmumus EUR 2 509 853, 
izdevumus EUR 2 382 418, aizņēmums 
EUR 264 325, aizņēmumu atmaksa EUR 414 515 un 
budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās EUR 18 497;
        2. speciālā budžeta ieņēmumus 
EUR 121 507, izdevumus EUR 114 330 un speciālā 
budžeta līdzekļu atlikumu EUR 17 982.

ĪSTENOTS PROJEKTS

2015. gada maijs

AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM

SEMINĀRS “Daudzdzīvokļu māju energoefektīva renovācija“
2015. gada 9.jūnijā plkst. 11:00, Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Baltajā zālē

Darba kārtība:
1. Pieredze ēku siltināšanā līdz 2015. gadam, ieguvumi un riski;
2. Ēku renovācijai pieejamais ERAF atbalsts 2014. - 2020. gada plānošanas periodā;
3. Ekonomiska izdevīguma aprēķini, energoefektīvas renovācijas izdevīguma modelēšana;
4. Energoefektīvu ēku projektēšana. Kvalitatīva dokumentācijas izstrāde, projekta vadība. No sapulces līdz 
objekta nodošanai ekspluatācijā. 

REALIZĒTS PROJEKTS “FOTOEFEKTS” RUGĀJU NOVADA EGLAINES PAMATSKOLĀ

            Laikā no 10.12.2014. - 02.04.2015. Rugāju novada dome sadarbībā ar 
Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu 
„Fotoefekts”. Projekts tika realizēts ES ELFLA LEADER programmā 
4.rīcība „Jauniešu centru izveide un attīstība”, kā rezultātā tika iegādāta 
kvalitatīva digitālā fotokamera „Canon EOS 700D” 576,- eiro vērtībā. LAD 
finansējums sastādīja 90% no projekta attiecināmajām izmaksām, pašvaldības 
finansējums 10% un nodokļu izmaksas. Projekta īstenošana sekmēs mācību 
aktivitātes - fotografēšanas prasmju apguvi jauniešiem, kultūras aktivitātes - Latgales kultūras tradīciju un 
pasākumu atspoguļošana digitālajā vidē, vides aizsardzības aktivitātes - vizuālu foto materiālu 
papildināšana Ekoskolas aktivitātēm, sporta aktivitātes - vietējo sporta iniciatīvu (hokeja, pludmales volejbola 
u.c.) atspoguļošanai.
         Projekta rezultātā iegūtais foto materiāls ir aplūkojams Rugāju novada mājas lapā sadaļā „Izglītība” 
RNEP skolas avīzē „Čiekuriņš” (mācību ekskursija uz Daugavpili), Balvu novada mājas lapā sadaļā 
„Izglītība” (vizuālās mākslas skolotāju tālākizglītības kursi „Papīra plastika”, Rugāju, Balvu un Baltinavas 
novadu vizuālās mākslas olimpiādes darbi), biedrības „Droša māja” mājas lapā (kursi- seminārs Drabešu pag. 
„Lejas astītēs”, īstenojot EIF projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana 
darbam ar trešo valstu pilsoņiem”). Foto izmantoti publikācijām „Kurmenītē” un iesniegtas foto albūma 
„Latgales sirdspuksti” izveidei, kā arī portālā „Draugiem.lv” projekta vadītājas 
galerijās.

2015, Rugāju novada izdevums

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi
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AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM
RUGĀJOS TIEKAS UZŅĒMĒJI UN LAUKSAIMNIEKI, LAI PĀRRUNĀTU AKTUĀLĀKO 
INFORMĀCIJU
     13.maijā Rugāju novada pašvaldība uz tikšanos 
bija aicinājusi novada uzņēmējus un lauksaimniek-
us, lai sniegtu informāciju par valsts atbalsta pasā-
kumiem un valsts investīciju programmām, kas no-
tiks ar pašvaldības līdzdalību. Domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine un  Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja Lonija Melnace uzņēmējiem 
skaidroja valsts sniegtās atbalsta iespējas. Vēlos 
izstāstīt arī jums par pieejamo finanšu atbalstu, 
iespējams, tieši jūsu uzņēmumam!
1.Uzņēmējdarbības veicināšanai šobrīd no valsts ir 
piešķirti 52 247 026  EUR tieši Latgales plānošanas
reģiona  un Alūksnes novada pašvaldībām darbības 
programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. 
specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Teritoriju revital-
izācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.  
Rugāju novadam uzņēmējdarbības attīstībai 
novada teritorijā  šajā programmā ir paredzēti 
783 965 EUR.  Naudas apgūšanai jānotiek ciešā 
sadarbībā pašvaldībai ar uzņēmēju, tāpēc jopro-
jām pašvaldība aicina iedzīvotājus apodomāt savas 
idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai un 
nākt uz pašvaldību pie attīstības nodaļas vadītājas 
Lonijas Melnaces ar saviem priekšlikumiem!
2.Darbības programma  „Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
(SAM) „Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības at-
tīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”. 
Kopējais finansējums valstī šajā programmā 
sastāda 43 757 031 EUR. Nav noteikti konkrētas 
naudas apjomi pašvaldībai.
Abās augstākminētajās programmās atbalstu var 
saņemt: 
-   būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagata-
vošanai;  jaunas būves būvniecībai, esošas būves 
pārbūvei, atjaunošanai vai restaurācijai; ūden-
sapgādes, siltumapgādes, gāzes, elektroenerģijas, 
kanalizācijas infrastruktūras būvniecībai vai pār-
būvei; ielu vai ceļu (tai skaitā ar grants segumu, ja 
būvē jaunu ceļu) infrastruktūras būvniecībai, pār-
būvei vai atjaunošanai; 
-   teritorijas labiekārtošanas izmaksām (graustu 
demontāža, teritorijas attīrīšana, cietā seguma lau-
kumu būvniecība, pārbūve vai atjaunošana, teritori-
jas apzaļumošana, labiekārtošana); 

-   autoruzraudzības, būvuzraudzības izmaksām 
nepārsniedzot 3% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām; 
-   nekustamā īpašuma iegādes izmaksām, 
nepārsniedzot 10% no projekta kopējām attiecināma-
jām izmaksām; projekta vadības personāla izmaksām.
3.Lauku attīstības programma, kurā 
investīciju atbalsts ir paredzēts maza mēroga infra-
struktūras ierīkošanā un uzlabošanā – pašvaldības 
grants ceļu būvniecībā un/ vai pārbūvē.
(2014.-2020.gada  pasākumā „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”).
     Pašvaldība definē ceļus, ņemot vērā preču plūsmu 
teritorijā un objekta nozīmīgumu uzņēmējdar-
bības veicināšanā. Prioritāte ir ceļiem, kas veicina 
lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspējas 
celšanos teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļu in-
frastruktūras attīstību un vietējo uzņēmēju intereses.
    Rugāju novada pašvaldībai ir ieplānoti 630 000 
EUR, kopējais atbalsta apjoms – nepārsniedz 4 milj.
EUR, kur pieejamais publiskais finansējums 126,6 
milj.EUR. Atbalsta apjoms katrai pašvaldībai tiek 
aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo grants 
ceļu garumu (40%), kopējo dzīvnieku skaitu (30%) 
un kopējās laukaugu platības (30%). Pašvaldības iz-
virzītajiem objektiem tiks veikta publiska apspriešana 
ar vietējiem uzņēmējiem, nosakot ceļa garumu atbal-
sta saņemšanai, tā sākuma un beigu kilometru un ceļa 
tehnisko stāvokli. Tehniskā projekta izstrādes būvpro-
jektam tiks veikta neatkarīga ekspertīze, ko konkursa/
iepirkuma kārtībā izvēlēsies Lauku atbalsta dienests. 
Pašvaldības izvēlētajam ceļam jāsavieno vismaz 
divus lauksaimniecības produktu ražotājus un/vai 
pārstrādātājus, mežsaimniecības darbības veicējus.
      Uz tikšanos ar uzņēmējiem uzaicinātā pārstāve no 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Iveta 
Ločmele uzņēmējus tuvāk iepazīstināja ar 
uzņēmumiem pieejamām NVA atbalsta programmām 
un subsidētajām darba vietām,  uz kurām var pieteik-
ties gan paši uzņēmumi, gan NVA reģistrēti dažāda 
vecuma bezdarbnieki, kā arī par atbalsta programmām 
jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā 
un nekur nemācās. Ikviens detalizētu informāciju par 
Aģentūras piedāvājumiem var iegūt www.nva.gov.lv 
vai Balvu filiālē.
Pašvaldības darbinieki bija sagatavojuši arī aptaujas 
anketu par to, kā paši uzņēmēji vērtē uzņēmējdarbības 
vidi Rugāju novadā.  Apkopojot atbildes, lielākā daļa 
uzņēmēju atzīmēja, ka uzņēmējdarbības vide novadā 

2015. gada maijs
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ir laba vai apmierinoša, savukārt, trešā daļa atzina, 
ka kļūst arvien sliktāk. Gandrīz vienprātīgi uzņēmēji 
atzīmēja, ka galvenie uzdevumi, kas būtu jāveic no-
vadā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai ir ceļu in-
frastruktūras uzlabošanas darbi, kā arī būtu jādomā 
par kooperatīvu veidošanu,  savstarpējās sadarbības 
veicināšanu un arī novada uzņēmēju (tai skaitā arī 
lauksaimniecības uzņēmēju) kluba vai padomes 
veidošanu. Pašvaldības priekšlikums aicināt ar in-
formatīviem semināriem dažādu valsts institūciju 
pārstāvjus ( VID, PVD, LAD), arī bankas sniegt ne-
pastarpinātu informāciju par aktualitātēm, prasībām, 
piedāvājumiem guva uzņēmēju atzinību.

      Uzņēmēji atzina, ka līdzīgas tikšanās ir jārīko 
regulāri, jo satiekoties gan pašvaldības pārstāvjiem, 
gan uzņēmējiem notiek savstarpēja domu un in-
formācijas apmaiņa, un tas nāk tikai par labu  gan 
iesaistītajām pusēm, gan uzņēmējdarbības attīstībai 
novadā kopumā! 
      Pašvaldība pateicas visiem uzņēmējiem, kuri 
atrada laiku un atnāca uz tikšanos. Nākamā tikšanās 
ieplānota jūlija mēnesī. Sekojiet informācijai novada 
laikrakstā ‘Kurmenīte” un www.rugaji.lv

Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja 
Mārīte Orniņa

APVIENOJOT VALSTS ATBALSTA FINANŠU INSTRUMENTUS, 
UZŅĒMĒJIEM REĢIONOS PAVERAS VAIRĀK IESPĒJU

     Šā gada aprīlī vienotā institūcijā ir apvienojušies trīs uzņēmumi, kas sniedz atbalstu uzņēmējiem finanšu 
instrumentu veidā: Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) un Lauku 
attīstības fonds (LAF).Vienotās institūcijas nosaukums ir Attīstības finanšu institūcija Altum (ALTUM), un tā 
turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas.
     Līdz ar vienotas institūcijas izveidi tagad arī Latvijā pilna spektra valsts atbalsta programmas un finanšu 
instrumenti – aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, atbalsts lauksaimniekiem – ir pieejami vienuviet. 
Piemēram, informācija par riska kapitāla un garantiju saņemšanu tagad pieejama arī vairāk nekā divdesmit 
pilsētās Latvijas reģionos.
     Tas ir visaptverošs finanšu instrumentu klāsts visās uzņēmuma attīstības stadijās, sniedzot daudz plašākas 
biznesa attīstīšanas iespējas nekā līdz šim. ALTUM piedāvā finanšu risinājumus gan biznesa uzsākšanai, 
ražošanas prototipa izstrādei vai nelielu projektu īstenošanai, gan aizdevumus liela mēroga ražošanas 
projektu attīstībai, garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei un riska kapitāla ieguldījumus. Īpašs 
atbalsts aizdevumu un garantiju veidā paredzēts arī lauksaimniekiem. Tāpat šogad plānots uzsākt vairākas 
jaunas valsts atbalsta programmas gan uzņēmējiem, gan privātpersonām.
     Biznesa uzsācējiem – gan ļoti maziem, gan lieliem – ALTUM piedāvā Starta programmu, dažāda veida 
mikrokredītus, riska kapitālu, kā arī atbalstu dažādu apmācību veidā.
    Maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta programmu spektrs ir īpaši plašs – garantijas aizdevuma 
saņemšanai bankā, eksporta kredītu garantijas, dažāda veida aizdevumi attīstībai, kā arī mezanīna aizdevumi 
un riska kapitāls straujam lēcienam.
      Ļoti svarīgs segments ir lauksaimnieki, kuri savām vajadzībām var izmantot gan garantijas, gan 
apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumus, gan finansējumu lauksaimniecības zemes iegādei.

Kur var saņemt papildu informāciju par ALTUM piedāvājumu? 

Plaša informācija par ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām uzņēmējiem pieejama mūsu mājas 
lapā www.altum.lv, reģionālajos centros, tostarp Gulbenē, Rīgas ielā 47 (darba laiks katru darba dienu no 
8.30 – 17.00), tālrunis 64473806, un konsultāciju birojos visā Latvijā, kopumā 24 pilsētās. 
Tuvākais konsultāciju centrs atrodas Balvos (Brīvības iela 46a), un tas apmeklētājiem ir atvērts 
trešdienās no 14.00-16.00 un ceturtdienās no 9.00 – 12.00.

Gulbenes reģionālā centra vadītājs
Valtis Krauklis
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INFORMĒ BĀRIŅTIESA

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR UZTURLĪDZEKĻIEM

      Abu vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un 
mantas stāvokli uzturēt bērnu, pat tad, ja vecākam ir 
pārtrauktas vai atņemtas (ir tiesas spriedums) aizgādības 
tiesības.
     Vecākiem par bērnu jārūpējas līdz laikam, kad bērns 
pats var sevi apgādāt. Turklāt pienākums gādāt par bērna 
uzturēšanu neizbeidzas, pat ja bērns ir šķirts no ģimenes vai 
nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. 
Par uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību un apmēru vecākiem 
ir jāvienojas, savukārt, ja tas nav iespējams, vecāks var 
vērsties tiesā pēc bērna dzīvesvietas ar prasību par 
uzturlīdzekļu piedziņu no bērna otra vecāka. Katra vecāka 
pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem 

minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā:  
1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai — 25 % apmērā no Ministru 
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (90 EUR);

2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 30 % apmērā 
no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (108 EUR).

 - Uzturlīdzekļu pieprasītāji ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos.
 - Ja bērns atrodas aizbildnībā, vecākiem joprojām saglabājas pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērnam. Ja 
vecāki uzturlīdzekļus nemaksā, aizbildnim ir pienākums nodrošināt, ka bērns saņem uzturlīdzekļus no 
saviem vecākiem. Lai to nodrošinātu, aizbildnim ir tiesības vērsties tiesā.
 - Tas pats attiecas arī uz “institūcijā” un audžuģimenē ievietoto bērnu vecākiem. Samaksu par pakalpojumiem 
šajos gadījumos no vecākiem pieprasa attiecīgā pašvaldība vai attiecīgā valsts institūcija. 
Pagājušā gada nogalē Saeima pieņēma grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz uz-
turlīdzekļu nemaksātājus darīt zināmus sabiedrībai, lai aizsargātu bērnu tiesības un veicinātu vecāku pienāku-
mu pildīšanu, proti, uzturlīdzekļu maksāšanu, kā arī atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi.

Uz sadarbību!
Rugāju novada bāriņtiesa, 

telefons 26667258

2015. gada maijs

INFORMĒ PAŠVALDĪBAS POLICIJA

AICINA UZTURĒT KĀRTĪBĀ ĪPAŠUMU APKĀRTNI

Rugāju novada domes 2013.gada 17. janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Administratīvās atbildības 
noteikumi” 5.3.punkts nosaka, ka par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā sas-
kaņā ar sanitārās kopšanas un īpašuma uzturēšanas noteikumiem, savlaicīgu zāles nenopļaušanu līdz 
ielas (brauktuves) malai, apaudzēšanu ar kokiem un krūmiem, kas bojā skatu un traucē ielu krusto-
jumu pārredzamību, apdraudot satiksmes drošību, un ierobežo gājēju pārvietošanās iespējas, – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz EUR 70.00, juridiskām personām - līdz 
EUR 700.00. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, - uzliek naudas sodu: fiziskām personām no EUR 70.00 līdz EUR 150.00, juridiskām 
personām - no EUR 350.00 līdz EUR 1400.00.

Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks
Mārtiņš Stempers
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CŪKMENS APCIEMO EGLAINIEŠUS!

Kur gan Cūkmens šodien dosies?
Ka tik agri vajag mosties?
Sivēntiņš tam saka – celies,
Uz Eglainīti projām velies!
     Patiešām, kādā saulainā 8. maija rītā Rugāju no-
vada Eglaines pamatskolā ciemos ieradās pats 
Cūkmens! Ierašanās iemesls bija 11 mazie pirmss-
kolēni no 5-6 gadīgās grupiņas, kuri kopā ar skolotā-
ju jau martā iesaistījās ekoprogrammas  pilotprojekta 
“Cūkmena detektīvi”aprobācijā un aprīļa izskaņā to 
veiksmīgi pabeidza. Ekoprogramma tika radīta, lai 
izglītotu pirmsskolas vecuma bērnus par tīru mežu 
nozīmi un stiprinātu viņu atbildību pret apkārtējo 
vidi. Programmu sastāda četras nodarbību tēmas, kur 
katrā nodarbībā bērni kopā ar skolotāju Līgu 
Ikstenu  veica noteiktus detektīvu soļus un atklāja 
labo un slikto mežā. Uzzināja, kādas cūcības tiek ik 
gadu pastrādātas Latvijas valsts mežos. Noskaidroja, 
kam jāatrodas mežā, bet kam – atkritumu tvertnē.
    Ievadnodarbībā mazie eglainieši, izlasot leģendu 
par Cūkmenu, iepazinās ar Cūkmenu un uzzināja par 
viņa izcelsmi. Izrādās, ka Cūkmens kādreiz ir bijis 
cilvēks, bet, piemēslojot mežus, ir pārvērties par 
lielāko cūku starp cūkām, kuras uzdevums tagad ir 
mudināt cilvēkus nemēslot. Leģenda vēsta, ka viņš 
par cilvēku varēs atkal kļūt tikai tad, kad visur būs 
tīrība un neviens vairs nemēslos. Nodarbību laikā 
bērni kopā ar pedagogu tika aicināti lasīt pasakas, 
spēlēt Cūkmena cirku. Cūkmena dziesmas pavadībā 
varēja izdejot īpašo Cūkmena deju. Dziesmas video 
var atrast arī www.cukmens.lv mājaslapā. Bērniem 
patika apgūt Cūkmena alfabētu, kā arī iesēt pašiem 
savus kokus un uzzināt, kā rodas skābeklis.

     Vislielāko prieku nodarbībās bērni guva gatavojot 
koka rotaļlietas, ar kurām vēlāk paši spēlējās. Liels 
jaunums bija papīra izgatavošana pašu spēkiem no 
vecām avīzēm, žurnāliem, papīra olu traukiem. Bērni 
vēlāk no pašsagatavotā papīra izveidoja katrs savai 
māmiņai sirsniņu Māmiņu dienā.
     Ar milzu lepnumu un nepacietību mazie pirmss-
kolēni sagaidīja ierodamies Cūkmenu. Vēl tikai bija 
jāiztur daži pēdējie pārbaudījumi, kuru laikā bija jāat-
bild uz Cūkmena sagatavotajiem jautājumiem par 
nodarbībās apgūto. Arī lielajiem skolas bērniem bija 
jāveic dažādi uzdevumi. Pareizo atbilžu autori tika pie 
krāsainām uzlīmēm. Pasākuma kulminācijā 
mazie eglainieši saņēma diplomus un tika pie 
nopietnā Cūkmena detektīvu titula. Visi skolēni 
svinīgi zvērēja nemēslot un saudzēt dabu. Pirms at-
vadām katrs varēja saņemt Cūkmena autogrāfu, kā arī 
uz rokas tika uzspiesta īpaša pote-zīmogs. Bučas un 
sirsnīga atvadīšanās, Cūkmenam prombraucot, 
mazajiem bija pašsaprotama lieta.

Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāja
Līga Ikstena

KONKURSS „MAZAIS PRĀTNIEKS”
    Piedalīšanās konkursā „Mazais prātnieks” sagata-
vošanas grupas bērniem ir ne tikai liels piedzīvojums, bet 
arī nopietns zināšanu un prasmju pārbaudījums. 
           Šogad  gatavojoties konkursam sešgadnieki īpašu uz-
manību veltīja drošības noteikumu apgūšanai un ievēroša-
nai. Daudz palīdzēja Ralfa vecāki Linda un Oļegs, gan 
sagādājot digitālos mācību materiālus, gan nodrošinot 
nokļūšanu konkursā. Tā kā komanda prezentēja sevi kā 
„Jaunos policistus”, bija patiess lepnums braukt uz 
Balviem īstā policijas mašīnā. Pēc konkursa, zinot, ka 
pusdienas skolā būs nokavētas, Linda uzcienāja visus komandas dalībniekus ar gardām pusdienām Balvu 
ēdnīcā. Paldies Lindai Krēmerei un Oļegam Aleksandrovam! 

Sagatavošanas grupas skolotāja 
Rita Pipure
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UZVAR “MOBĪLIE CEĻOTĀJI“

    CSDD „Jauno satiksmes dalībnieku forums” pirmās 
kārtas sacensību deviņpadsmitais posms notika vakar, 
11.maijā, Balvos. Tajās augstāko punktu skaitu un 
pirmo vietu izcīnīja Rugāju novada vidusskolas koman-
da ar nosaukumu „Mobīlie ceļotāji”: Lauris  Sīlis, Matīss 
Apšenieks, Rinalds Šadurskis, Krista Arule, Meldra 
Pērkone, Meldra Nazarova un skolotājs Žanis Pērkons.  
         CSDD jauno velosipēdistu sacensību „Jauno satiksmes 
dalībnieku forums 2015” pirmās kārtas deviņpadsmitajā 
posmā Balvos piedalījās sešas komandas no Balviem un 
viena no Rugāju novada. Kopvērtējumā 544 punktus iegu-
va un pirmajā vietā ierindojās Rugāju novada vidusskolas 
komanda „Mobīlie ceļotāji”, kura automātiski iekļūst otrajā kārtā – Latvijas finālā. Individuālajās sacensībās 
spēcīgākais bija Mareks Ņikuļins.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Gārbena

“LIELAJĀ TALKĀ“ ČAKLI STRĀDĀJA ARĪ RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLAS SKOLĒNI

Šogad Rugāju novada vidusskolas skolēni un darbinieki 
Lielajā talkā kopa vairākas piemiņas vietas - Brāļu kapus 
Rugājos, Ebreju kapus Ilgančos, Vārnienes upes līci pie 
vācu karavīru piemiņas krusta netālu no skolas. Šīs dienas 
aktivitātes skolēnus rosināja atcerēties mūsu sarežģīto vēs-
turi. Pirmsskolas skolēni kārtoja savu tuvāko apkārtni, sā-
kumskolas klases aktīvi iesaistījās MammaDaba aktivitātēs, 
gan vācot atkritumus, gan stādot mežu, bet 5. un 12.klase 
čakli palīdzēja skolotājai Margaritai Stradiņai.

Rugāju novada vidusskolas direktore
Iveta Arelkeviča

IzlaIdumu laIks Ir klāt! laIpnI aIcInātI būt kopā un sumInāt 
rugāju novada vIdusskolas šī gada absolventus!

rugāju novada vIdusskolas 9.klases izlaiduma svinīgais brīdis 
13. jūnIjā rugāju sporta centrā, plkst. 18:00

rugāju novada eglaInes pamatskolas 9. klases izlaiduma svinīgais brīdis 
12. jūnIjā lazdukalna saIeta namā plkst. 19:00 

rugāju novada vIdusskolas 12. klases izlaiduma svinīgais brīdis 
6.jūnIjā rugāju sporta centrā plkst. 19:00

2015, Rugāju novada izdevums
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MĀJRAŽOŠANA

DROSMĪGĀ GAĻAS ŽĀVĒJUMU MĀJRAŽOTĀJA

    
     Uzņēmīgā Šķilbēnu pagasta Upītes ciema 
iedzīvotāja Inese Matisāne nolēma piedalīties 
biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātajā 
projektu konkursā mājražotājiem.  2014.gada 
pavasarī saņēma no Lauku atbalsta dienesta 
(turpmāk LAD) atbalsta vēstuli projekta 
Nr.14-07-LL04-L41100-000001 „Iekārtu iegāde 
žāvējumu produkcijas dažādošanai un kvalitātes 
uzlabošanai ražošanai mājas apstākļos”
realizēšanai.
    Projekta vērtēšanas laikā Inesei Matisānei 
bija jāsniedz papildus informācija LAD, kā arī 
tika noraidīta 2 iekārtu iegāde, kas bija domāts 
pārdošanas kvalitātes uzlabošanai. „Ir daudz 
jālasa un jāizprot, ko atbalsta konkrētā rīcība un 
aktivitāte. Mūsu projekta galvenais mērķis bija 
iegādāties iekārtas, lai uzsāktu gaļas vītinājumu 
ražošanu un paaugstinātu esošās produkcijas 
daudzveidību, apjomu un kvalitāti.  Līdz ar 
to LAD atbalstīja iekārtu iegādi, kas uzlaboja 
ražošanas procesu,” par projekta gaitu stāsta 
mājražotāja Inese Matisāne.
     Kopējās projekta izmaksas ir Eur 4516,33; 
attiecināmās izmaksas (bez PVN likmes) – Eur 
3732,50, no šīs summas 50 % atbalstu sniedza 
Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai 
(ELFLA), bet 50 % līdzfinansējumu un PVN 
likme nodrošināja aizņēmums no privātper-
sonām.

      Projektā iegādājās šādas iekārtas: gaļas mašīnu, le-
dusskapi, tērauda žāvētavu, vakuuma iepakotāju un gaļas 
šķēlētāju. „Ikvienas iekārtas iegādes nepieciešamība tika 
izsvērta projekta izstrādes gaitā. Izvēlējos iegādāties 
iekārtas, kas ražošanas procesam uzlabo kvalitāti, dod 
iespēju saražot vairāk un ātrāk. Kā arī ir iespējams radīt 
jaunus produktus. Uz zaļajiem tirdziņiem Ziemassvētku 
laikā tirgojām produkciju, kuras sagatavošanā izmanto-
jām jaunās iekārtas. Šobrīd arī eksperimentējam jaunu 
produktu izstrādē, piemēram, gaļas čipsi, vītināta gaļa. 
Ir iespējams sagriezt gaļu šķēlēs un ievākot vakuuma 
iepakojumā. Pie jaunas produkcijas pircēji ir 
jāpieradina.
       Laukos vairāk izvēlas tradicionālo produkciju, 
lielākās pilsētās pircējiem vairāk interesē jauni produk-
ti,” stāsta I.Matisāne.
    Ineses un Sanda Matisānu sagatavoto produkciju 
regulāri var iegādāties zaļajos tirdziņos Balvos, Viļakā, 
Rēzeknē, Gulbenē un Alūksnē. Inese Matisāne atklāja 
savu pieredzi mājražošanā: „Vienmēr būs diskutējams 
jautājums: vai vieglāk ir strādāt algotu darbu kādā darba 
vietā, kur cilvēkam ir noteiktas darba stundas un noteik-
tu atalgojumu saņem katru mēnesi. Vai tomēr darīt to, 
kas patīk pašai, neskaitot darba stundas, nespējot plānot 
ieņēmumus. Uz svētkiem cilvēki pērk vairāk gaļas pro-
dukciju, pēc svētkiem mazāk. Ja mērķis ir skaidrs, ja 
patīk, tas, ko dara, tad ir iespējams nodrošināt atbilstību 
Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām, atrast 
savus pircējus, saražot savu produkciju. Tādejādi no 
darba ņēmēja kļūstot par darba devēju. Nākotnē 
turpināsim piedalīties zaļajos tirdziņos, mēģināsim 
apmeklēt arī tradicionālo tirgu.” Mājražošanā ir iesaistī-
jies arī Ineses vīrs Sandis Matisāns. Inese atbild par 
produkcijas sagatavošanu, pieteikšanos tirdziņiem, 
Sandis par produkcijas žāvēšanu, vītināšanu un 
kūpināšanu. Abi divi piedalās zaļajos tirdziņos, jo bieži 
vien vienā sestdienā zaļie tirdziņi notiek vienlaicīgi 
dažādās vietās.

TEKSTS: Vineta Zeltkalne

2015, Rugāju novada izdevums



10 ©2014, Rugāju novada izdevums

„ Kurmenīte”____________________________________________________________________07. 2014.
KULTŪRAS JAUNUMI

SATIEKAS SOVHOZNIEKI!
         Laikā, kad atmostas daba, esam atmodušies arī mēs. Skaistā ievziedu, ābeļziedu novakarē, Rugāju tautas 
namā salidoja bijušie padomju saimniecības “Rugāji“ strādājošie - gan no tuvākas, gan no tālākas apkaimes - 
Kurzemes un Jūrmalas. Uz pasākumu bija ieradušies bijušie saimniecības direktori, vietnieki, šoferi, 
mehanizatori, lopkopji, celtnieki, galvenie speciālisti un citi profesiju pārstāvji. 
      Ideja par šo pasākumu radās jau pirms četriem gadiem, kad kādā pasākumā Rugāju parkā, tikāmies 
vairāki sovhoza speciālisti un nospriedām, ka vajag uzrīkot salidojumu bijušajiem sovhozā strādājošajiem. 
Visi piekritām, bet pēc tam radās dažādi šķēršļi un apstājāmies. Tomēr, pagājušā gada nogalē sākām rosīties 
par pasākuma organizēšanu, ko uzticēja man un Irēnai. Vispirms sākām domāt par telpām, kur pasākums 
varētu notikt, par mielastu un to, kas to sarūpēs. Galdu klājēju Dzintru Sprudzāni sarunājām jau decembrī, 
muzikantus “Ginc un Es“ - janvārī. Vietējie rugājieši diezgan kūtri atsaucās, taču nedēļa pa nedēļai, diena pa 
dienai un nu pienāca 16. maijs un salidojām visi kopā, gluži kā gājputni, kas pārrodas pavasarī. 
       Apsēdāmies pie skaisti klātiem galdiem un, lai sāktos maltīte, nodziedājām dziesmu “Pie Dieviņa gari 
galdi“. Pasākuma svinīgo daļu vadīja kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne. Vērojam prezentāciju, kurā 
skatoties fotogrāfijas, gremdējāmies patīkamās atmiņās. Prieks par to, ka uz salidojumu ieradās sovhoza 
bijušie direktori: V. Kuļšs, Z. Feldmane, vietnieks St. Karelis un pastāstīja par saviem vadīšanas posmiem. 
Bija interesanti ieklausīties viņu stāstījumos. Ar priekšnesumiem uzstāstājas dramatiskais kolektīvs Zibšņi, 
deju kopa Junora. Pēc tam baudījām dejas grupas ‘‘Ginc un es’’ pavadībā, notika dažādas atrakcijas, kuras 
vadīja Arnita Rakstiņa. Netrūka ne smieklu, ne jautrības. 
      Ballēšanās turpinājās līdz pat trijiem no rīta. Muzikanti spēlēja gan uz skatuves, gan zālē, kopā dzie-
dot ar publiku. Prieks bija par tāliem ciemiņiem - V. Kukurānes no Tukuma, V. Zelčas ar vīru no Jūrmalas, 
kuri mēroja tālu ceļu. Ceram, ka visi salidojuma dalībnieki mājās pārradās apmierināti, atmiņām piesātināti. 
Domājam, ka visiem kopā mums vakars bija izdevies. 

Teksts, foto: Zinaida Popova
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CILVĒKS NOVADĀ

Jau piekto gadu pēc kārtas Rugāju novada Medņos 
notiks džipu sacensības “RUGAJI TROPHY”. 
No 20. – 21. jūnijam visiem OFFroad cienītājiem būs 
iespēja vērot sacensības, piedalīties dažādās aktivitātēs 
un baudīt koncertu. Sacensību organizētājs Jānis Auziņš 
atzīst, ka, ja tiek nolemts par labu to rīkošanai, tad jāsāk 
gatavoties uzreiz pēc notikušā pasākuma, jo 
organizēšana prasa ļoti daudz darba un laika.

Džipu sacensības droši vien nav vienīgais ar ko jūs 
nodarbojaties? 
Jā, vēl arī aktīvi darbojos lauksaimniecības nozarē. 
Man ir bioloģiskā saimniecība, gaļas lopi. 
Vai, jūsuprāt, Rugāju novads ir piemērots, lai 
nodarbotos ar uzņēmējdarbību? 
Ja jau esmu te, tad jau droši vien ir, savādāk jau būtu 
taču aizbēdzis. (smaida)
Varbūt jums ir kāda biznesa ideja, kuru tuvākajā 
laikā vēlētos realizēt? 
Patiesībā ir grūti ar mūsu valdību realizēt jaunas idejas. 
Tās ,protams, ir, taču no sākuma jātiek galā ar 
iesāktajiem darbiem, un vecajām idejām. Tad gan varēs 
ķerties klāt jaunām.
Kā jūsu ceļš aizveda līdz gonkām? 
15 gadus atpakaļ, kopā ar Māri Briedi, Gintu 
Feldmani sākām braukt ar bobiku. Kaut kur 
dzirdējām par sacensībām, un nolēmām piedalīties. Tā 
tas pamazām attīstījās un tā lieta aizgāja.
Jūs pats vēl piedalāties sacensībās? 
Reizēm vēl piedalos, taču tas man vairs nav tik aktuāli. 
Šogad startēju sacensībās Madonā un ieguvu 3.vietu. 
2 gadus atpakaļ biju arī sacensībās Bulgārijā.
Drīz arī šī gada sacensības būs klāt, kā ar 
gatavošanās darbiem? 
Gatavojamies, protams, darba ir ļoti daudz, arī laiku tas 
prasa. Šogad trases veidošanu nedaudz pabojāja lietus, 
labi tiem, kas gaida dubļus. (smaida) Jā, arī mežacūkas 
šogad pamatīgi uzdarbojušās un pabojājušas deju 
placi. Tā kā darba vēl daudz un, lai viss izdotos 
gatavojamies pilnā sparā. 

Kā radās ideja par šādu sacensību rīkošanu 
Rugājos? 
Rugājos ir diezgan daudz ekipāžu, kas brauc šāda 
veida sacensībās. Tad, kāpēc, lai ko līdzīgu mēs 
neuzrīkotu šeit. Katrā ziņā, tas noteikti nenotiktu, 
ja nebūtu vietas, kur sacensības rīkot. Bija zeme, 
visu varēja sarunāt un sacensības rīkojām. 
Pēc gonkām ir tāda labi padarīta darba sajūta? 
Jā, sajūta ir tiešām kā pēc labi padarīta darba. 
Jāni, dubļi būs? 
Gan jau, ka būs! Kur nu bez tiem! (smejas)

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva
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Ierasts, ka pavasarī rodas jaunas idejas un 
vēlmes, kas rosina sakopt apkārtni, ienest tajā kādu 
jaunu akcentu. Tas, protams, nav iespējams bez 

strādīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem, kā arī 
finansiāla atbalsta. Par to šopavasar pārliecinā-
jās arī Lazdukalna pagasta centra daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāji, kuri vienojās atjaunot pagalmā 
esošo lapenīti. Šobrīd lapenīte ir atjaunota, tajā 
patīkami uzkavēties gan bērniem un jauniešiem, 
gan vecāka gadagājuma cilvēkiem. Sirsnīgs paldies 
uzņēmējam Andrejam Bērziņam par atbalstu, kā 
arī lieliem un

 
maziem, kuri strādāja pie lapenītes!     

Sakām sirsnīgu paldies pasākuma par 
godu padomju saimniecībai 

“Rugāji“ organizatorēm 
Zinaidai Popovai un Irēnai Paiderei 
par patīkamu un gaišām atmiņām 

piepildītu atpūtas vakaru.

Pasākuma dalībnieki

Patīkamo atmiņu kamolu šķetinot, 
kopsaimniecības “Rugāji” strādājošo 

salidojumā, organizatores saka mīļu paldies 
atbalstītājiem - Staņislavam Karelim, Vilnim 
Kapteinim, Rugāju novada domei. Kā arī liels 
paldies Dzintrai Sprudzānei ar meitenēm par 

bagātīgi , skaisti klātiem galdiem. Paldies 
kultūras nodaļas vadītājai Guntai Grigānei 
par pasākuma svinīgās daļas pasniegšanu, 

deju kopai “Junora”, dramatiskajam 
kolektīvam “Zibšņi”, muzikantu grupai 
“Ginc un ES”, Jānim Rakstiņam, Birutai 

Saulītei un visiem dalībniekiem, kas 
apmeklēja salidojumu.

Paldies Zinaīdai Feldmanei, kura pasniedza 
izsmeļošu vēsturi par bijušo saimniecību, jo 

viņa visu savu darba mūžu veltīja Rugājiem.

2015, Rugāju novada izdevums


