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Vij perēkli cīrulis no saules stariem,
Un ausmu ķīvīte vij savai ligzdai klāt.

zaķi sākuši pa novakariem
Pa olai nokrāsot un savos grozos krāt.

Pa sīkām saknītēm, pa lauku kailu
Nāk Lieldienas un vēlas kūmās stāt

Tam priekam, kurš sēd šūpolēs kā gailis,
Tam priekam, kurš ir visu gadu krāts.

Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,
Uz debesīm kas skatienus liek celt,

Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt
Un pūpolkokos saules zeltu smelt.

(M.Laukmane)
Lieldienas ir svētki dzīvībai, ko apliecina zaļojošie asni, 
bērzu sulu plūdums, pirmie ziedi un pumpuri, kas 
izspraukušies pretī spožajai pavasara saulei. Bez saules 
nav dabā dzīvības un cilvēkā iekšējās gaismas. Tāpēc 
līdzīgi kā citos svētkos, arī Lieldienās veltīsim viens 
otram gaišus, labus, spēcīgus un prieka pilnus vārdus!

Sirsnīgus un gaišus pavasara saulgriežus! 
Rugāju novada dome

* Kas grib sev veiKsmi nodrošināt, tam LieLdienu rītā pār šūpoļu KoKu jāmet trīs oLas tā, Lai nesasitas.
* LieLdienās pirmo oLu ēdot, nedrīKst to sasKrāpēt, jo tad būs tiK daudz sLimību, ciK oLai sKrambu.
* Kam oLa stiprāKa, tas dzīvo iLgu mūžu.
* Lai būtu sārti vaigi, LieLdienu rītā pirms sauLLēKta jāapēd vismaz 13 dzērveņu ogu.
* Kurš pirmajās LieLdienās pirmais LauKā iziet, tam tajā gadā Laime gaidāma.
* LieLdienas rītā bez sauLes jāizKurina Krāsns, tad darbi veicas visiem pa prieKšu.
* LieLdienās jāiet sKaidas Lasīt, tad atradīšot zudušas LieLas.
* ciK daudz rasas pirms LieLdienām, tiK daudz saLnu pēc LieLdienām.
* ja LieLdienu rītā sauLe uzLēKusi spodra, būs Karsta vasara.
* ja LieLdienās ir Lietus, tad Līs Katrā svētdienā Līdz pat vasarsvētKiem.
* ja LieLdienu rītā sauLe uzLēKusi spodra, būs Karsta vasara.
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DOMES ZIŅAS
Labdien, Jūsmājās!
Šogad negaidīti agri iestājies pavasaris. Aizvadītajās nedēļās esam 
izbaudījuši, ko nozīmē valsts ceļi, kuriem jau gadiem ilgi nav 
bijusi rekonstrukcija. Esam aizsākuši sarunu, lai turpinātu tālāk , 
un aicinātu Satiksmes ministriju, pievērsties mūsu ceļiem, kas 
prioritāšu sarakstā jau atrodas vairākus gadus. Neapskaužamā 
situācijā nonākuši mūsu iedzīvotāji- uzņēmēji, kas mēro šos ceļu 
posmus uz darbu, pa kuriem tiek arī izvesta saražotā
produkcija. Ļoti ceru, ka būs reālas darbības no VARAM 
ministra, kurš tikšanās laikā uzklausīja sniegto informāciju, par 
valsts ceļu slikto stāvokli un to ietekmi uz ražojošiem 
uzņēmumiem, kas sagādā daudz raižu uzņēmējiem. Šis pavasaris ir bagāts ar daudz dažādām aktivitātēm, 
semināriem, aicinu visus aktīvi  iesaistīties, lai gūtu noderīgu informāciju un  veiksmīgi varētu 
pieteikties jaunajam maksājumu periodam LAD. Plānojās arī  pašvaldībā VID seminārs par gada 
deklarāciju sastādīšanu. Biju aicināta uz tikšanos ar Swedbankas vadības pārstāvjiem. Ir labas ziņas bankomā-
ta uzstādīšanas sakarā Rugājos, kas varētu tuvāko mēnešu laikā tikt uzstādīts pie Elvi veikala, rezultātā būs 
atkal Rugājos iespēja izņemt skaidru naudu. Ierosināju bankas pārstāvjus nākt ar saviem piedāvājumiem 
iedzīvotājiem, kuri izmantos LAD programmmas saimniecību attīstībai, it īpaši jaunajiem zemniekiem, kuri 
gaida atveram šo programmu. Priecājos, ka iedzīvotāji – bijušie zemju lietotāji, šogad aktīvi darbojās pie 
īpašumu sakārtošanas zemesgrāmatā. Visapkārt vēl daudz pelēcīguma, netīrumu, kas saradušies ziemas 
laikā. Siltā saulīte aicina doties laukā sakopt savus īpašumus, lai ar labi padarīta darba sajūtu gaidītu pavasara 
priecīgākos svētkus - Lieldienas. Lai jauks Jums skaistais brīdis dabā, kad dobē uzplaukst pirmā 
sniegpulkstenīte, stārķis no siltajām zemēm atgriežas mājās, spēku un  veldzi dod bērzu sulas glāze!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Rugāju novada dome nolēma:    

Apstiprināt noteikumus „Par kārtību, kādā 
organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” 2015.gadā”.

    Piešķirt 4000 euro naudas balvām Rugāju no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 

pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, 
interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 

2014./2015. mācību gadā.

    Izveidot sociālā pedagoga, profesijas kods 
2359 01, vienu amata vienību Rugāju novada 

Izglītības pārvaldē, noteikt 
amatalgas likmi 565 euro.

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

Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projek-
ta izstrādei nekustamajam īpašumam „Mežmaliņas”, 

kadastra numurs 3874 004 0152.

No 2015.gada 20.marta izslēgt Initu 
Briedi no Pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāva 
un ar 2015.gada 23.martu ievēlēt Lauru Konivali 

Pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvā.

Atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu 
„Autobuss SETRA S 210 HD” (Pamatlīdzekļu 
uzskaites kartiņa Nr.289). Apstiprināt kustamās 

mantas „Autobuss SETRA S 210 HD” sākumcenu 
- EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 

00 centi). Apstiprināt kustamās mantas izsoles 
noteikumus un uzdot organizēt izsoli Rugāju 

novada domes Izsoles komisijai.

Piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai 
Sandrai Kapteinei ikgadējā apmaksātā atvaļināju-
ma daļu - divas kalendāra nedēļas no 01.04.2015. 
līdz 17.04.2015. (ieskaitot) par darba periodu no 

18.06.2015. līdz 17.06.2016.

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

RUGĀJU NOVADA DOMES 2015.GADA 19. MARTA SĒDES LĒMUMI
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Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novada 
administratīvajā teritorijā

Pēdējā gada laikā ir vairākkārtīgi konstatēta sadzīves atkritumu izmešana 
mežos, tāpat ir diezgan liels to personu skaits, kas līdz šim nav noslēguši 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, un visticamāk no saviem sadzīves 
atkritumiem atbrīvojas tos izmetot neatļautās vietās.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts sadzīves atkritumu sākotnējā radītāja  
(ikvienas fiziskās vai juridiskās personas, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai 
kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai 
īpašības (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 6.punkts)) vai valdītāja (ikvienas fiziskās vai juridiskās 
personas, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: a) ir atkritumu radītāja, b) ir fiziskā vai 
juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 
5.punkts)) pienākums piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot 
normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot 
līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis 
attiecīgu līgumu ar pašvaldību.

Rugāju novada dome atgādina, ka 2012.gada 5.aprīlī ir parakstīts līgums starp SIA „ZAAO” un Rugāju 
novada pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā. Rugāju novada domes 
2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā” 
4.punktā ir uzskaitīti Atkritumu radītāju, valdītāju pienākumi un atbildība (detalizēti ar pienākumiem un 
atbildību var iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā „pašvaldība”, tās apakšsadaļā „saistošie noteikumi”).

Augstāk minētajā normā ir noteikts, ka ikviena persona ir atbildīga par sadzīves atkritumu savākšanu un iz-
vešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām. Ikvienam ir pienākums saskaņot ar atkritumu 
apsaimniekotāju atkritumu savākšanas, izvešanas biežumu un laiku tā, lai nerastos lieli atkritumu uzkrājumi, 
kas piesārņo apkārtni, sniegt ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī 
par komersantiem un citām personām.

Atkritumu radītājam ir aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to 
savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās.

Ņemot vērā augstāk minēto, Rugāju novada dome sadarbībā ar SIA „ZAAO” apzinās to personu loku, kas 
līdz šim vēl nav noslēgušas līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un sauks tās pie administratīvās atbildības. 
Tāpat pie administratīvās atbildības tiks sauktas personas, kas izmet sadzīves atkritumus neatļautās vietās.

Saskaņā ar Rugāju novada domes 2013.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2013 “Administratīvās atbi-
ldības noteikumi” 6.3. punktu par Rugāju novada sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas 
un noglabāšanas noteikumu neievērošanu fiziskajām personām uzliek naudas sodu līdz EUR 40,00, 
juridiskajām personām no EUR 40,00 līdz EUR 150,00.

Rugāju novada dome aicina gan fiziskās, gan juridiskās personas, kas līdz šim vēl nav noslēgušas līgumus, 
pieteikties līguma noslēgšanai ZAAO mājaslapā www.zaao.lv, vai sūtot e-pastu uz zaao@apollo.lv, vai 
zvanot uz telefona numuriem: 64281250; 29105153.
 

AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM
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NOLIETOTAS SADZĪVES ELEKTROTEHNIKAS BEZMAKSAS SAVĀKŠANA 
NO IEDZĪVOTĀJIEM 
Bez maksas tiek savākta neizjaukta sadzīves elektrotehnika
Par nolietotas sadzīves tehnikas nodošanu zvaniet 26132288 vai 64281250 
NESTANDARTA ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nestandarta atkritumi ir būvgruži un celtniecības atkritumi, kā arī 
lielgabarīta atkritumi (mēbeles, metāllūžņi)
Lielgabarīta atkritumi un nešķiroti būvgruži vai celtniecības atkritumi  - 34,44 EUR/m3
Sašķiroti būvgruži vai celtniecības atkritumi, kas izmantojami otrreiz   - 20,67 EUR/m3

Nelielam būvgružu daudzumam piedāvājam 1,1 m3 maisus būvgružu savākšanai
Pilna maisa cena ar nešķirotiem būvgružiem  - 37,89 EUR
Pilna maisa cena ar šķirotiem būvgružiem      - 22,72 EUR
Piedāvājam konteinerus būvgružu un celtniecības atkritumu savākšanai. 

EKO laukumos nododamo atkritumu veidi: (Balvos, Ezera iela 3)
Pudeļstikls, logu stikls, papīrs, kartons, polietilēns, PET pudeles, metāls, sadzīves elektronika, krāsu bundžas, lu-
miniscentās lampas, baterijas un akumulatori, riepas (4gab. diam.līdz 140), eļļas filtri, motoreļļa, smēreļļas, koka 
paletes, lielgabarīta atkritumi, zaļie atkritumi, būvgruži.

Guntars Pipurs

           Pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus 
par aprēķināto NĪN 2015. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros 
maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti  31. marts, 15. maijs, 17. augusts un 16. novembris. 
Maksājumu var veikt gan pa daļām, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam 
samaksājot visu summu.  Nomaksāt NĪN iespējams Rugāju novada pašvaldības kasē, Lazdukalna pagasta 
pārvaldē,  bankā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, ka, maksājumu veicot 
internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu 
par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par 
zemi un personīgā konta numurs ēkām,  īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums.
         Ja zemes īpašuma nodokļa maksātājs ir internetbankas lietotājs, tad vēl viena iespēja ir nomaksāt nekus-
tamā  īpašuma nodokli  portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami pašvaldību banku konti NĪN samak-
sai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās visa nepieciešamā informācija.
       Sadarbībā ar AS „Swedbank”  Rugāju novada domē un Lazdukalna pagasta pārvaldē ir uzstādīti POS 
termināli, kas ļauj iedzīvotājiem par pašvaldības  sniegtajiem pakalpojumiem (nekustamais īpašuma 
nodoklis, zemes nomas maksājumi, komunālie pakalpojumi, nodevas u.c. maksājumi) norēķināties ar bankas 
karti. Pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot šo iespēju! 

     Rugāju novada dome ir īstenojusi projektu “Sociālo pakalpojumu izveidošana Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā” (Nr.14-07-LL04-L413101-000018). Lazdukalna pagasta pārvaldes ēkā, sākot ar aprīļa 
mēnesi, būs pieejama dušas telpa un veļas mazgāšanas pakalpojumi. 
Atkarībā no pieprasījuma tiks precizēts darba laiks, bet sākotnēji plānots, ka pakalpojumus varēs izmantot:  
otrdienās un piektdienās no plkst.9:00 līdz plkst 15:00. 
Rugāju novada domes 19.03.2015. sēdē apstiprināti  sniegto pakalpojumu izcenojumi:
1.Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu:
    1.1.trūcīgām personām             1,00 euro
    1.2.pārējām personām              2,85 euro
2.Dušas pakalpojumi (1 reize)   2,00 euro
Tālrunis informācijai:  26695251 (Sociālā darbiniece Anita Gavare )

Pašvadības izpilddirektore 
Daina Tutiņa

Vispārējās un  juridiskās nodaļas vadītājs

AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM
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Par zemes izpirkšanas iespējām pašvaldībā

     Bijušajiem zemes lietotājiem, kuriem zeme bija piešķirta lietošanā un kuri nepaspēja izpirkt zemi par 
sertifikātiem un nenoslēdza līgumu ar Hipotēku un zemes banku, tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Šai 
zemes lietotāju kategorijai viena gada laikā no lietošanas tiesību izbeigšanas pašvaldībā jānoslēdz zemes no-
mas līgums. Bijušajiem lietotājiem ir iespēja zemi atsavināt (izpirkt) par tirgus vērtību novērtēšanas datumā. 
Pašvaldības lauksaimniecības zeme, kura iepriekš nav bijusi piešķirta lietošanā ir iznomājama un to atsavināt 
var tikai izsoles kārtībā.  
       Lai Jums būtu skaidrība, kuriem ir tiesības izpirkt zemi par tirgus vērtību un kuriem tikai izsolē, lūgums 
griezties Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, domes 
telpās 2.stāvā pie Nekustamā īpašuma speciālistes Janas Krilovas t.27803039, vai  Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītājas Lonijas Melnaces t.27850898, kā arī palīdzēsim noskaidrot citus ar zemēm 
interesējošus jautājumus.

Par apauguma tīrīšanu lauksaimniecības zemēs

     Sakarā ar 19.02.2015. Ministru kabinetā pieņemtajiem grozījumiem Meža likumā 3.pants ir papildināts 
ar (4) daļu, kas izteikts šādā redakcijā; „Zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kokus cērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku 
ciršanu ārpus meža”. 09.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 3.punktā teikts, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdī-
jumā esošajā teritorijā cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot šo noteikumu 4. un 9. punktā minētajos gadījumus.       
Sazinoties ar Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas darbiniekiem, augstāk minētais attiecas tikai uz 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Tātad te nav runa par zemes lietojuma veidiem „krūmi”, „purvi”, „pārējā 
zeme”. No skaidrojuma izriet, ka apaugumu drīkst tīrīt tikai lauksaimniecības zemēs, kuras ir meliorētas, gan 
arī nemeliorētās.

Par ierobežojumiem lauksaimniecības zemes iegādei un nomai

Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas stājas spēkā no 01.11.2014. ir ieviesuši būtisk-
us ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā. Noteikts, ka viena fiziskā vai juridiskā 
persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes, LR biedrību un nodibinājumu reģistrā reģis-
trētās biedrības un nodibinājumi var iegādāties ne vairāk par 5 ha. Lai iegūtu īpašumā lauksaimniecības zemi 
likumā ir noteikti šādi nosacījumi:
Fiziskai personai:
   1. Jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējam Latvijas teritorijā;
    2.Vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmušas vienotos platības maksājumus, vai to ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem 
saimnieciskās darbības ieņēmumiem, vai ir ieguvušas lauksaimniecisko izglītību;
   3. Rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās 
iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības 
maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme ie-
priekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
   4. Šā likuma 30.1 panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā zemes pircējam nav nodokļu 
parādu Latvijā.
Juridiskai personai:
   1. Vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmušas vienotos platības maksājumus, vai to ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem 
saimnieciskās darbības ieņēmmumiem;
  2. Rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās 
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maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme ie-
priekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
   3. Vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekiem ir atbilstoša profesionālā izglītība attiecīgajā 
juridiskās personas darbības jomā, kas iegūta ne mazāk kā arodizglītības programmā vai profesionālās vidējās 
izglītības programmā, vai vismaz viena īpašnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā 
pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no tā kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
   4. Nepieciešams norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi patiesie labuma guvēji ir Latvijas 
Republikas pilsoņi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un 
Šveices konfederācijas pilsoņi;
   5. Šā likuma 30.1 panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā zemes pircējam nav nodokļu 
parādu Latvijā.

Izņēmumi darījumos ar lauksaimniecības zemi, kuru prasības netiek attiecinātas uz:
   1. Lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes 
platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz desmit hektārus fiziskajām personām un 
piecus hektārus juridiskajām personām;
   2. Maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
   3. Mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
   4. Lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.,4., un 8.punktu;
   5. Darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
   6. Zemes kopīpašniekiem;
   7. Latvijas zemes fonda pārvaldītāju.
Likuma grozījumi paredz pašvaldībai izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru, ko Rugāju 
novada domē uztur Attīstības un plānošanas nodaļa. Zemes nomnieks vai iznomātājs MK noteiktajā kārtībā in-
formē pašvaldību par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem. Neraugoties uz ierobežojumiem 
attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, personas var nomāt lauksaimniecības zemes, un lauk-
saimniecības zemes nomas līgums slēdzams rakstveidā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem. Rugāju 
novada pašvaldība aicina lauksaimniekus uzsākt lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrāciju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lonija Melnace

LIELĀ TALKA 2015 - 25. APRĪLĪ! VISĀ LATVIJĀ!

Arī šogad, aprīļa pēdējā sestdienā, ikviens tiek aicināts “pielikt roku”, lai tiktu 
sasniegts Lielās Talkas galvenais mērķis un Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un 

sakoptākā valsts pasaulē.
SEKOJIET LĪDZI INFORMĀCIJAI PAR TALKAS 

NORISES VIETĀM RUGĀJU NOVADĀ! 

PIEDALIES ZEMES STUNDĀ ARĪ TU! 
Jau devīto reizi marta mēneša pēdējā sestdienā cauri laika joslām visā 

pasaulē svinēs Zemes stundu. Ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, 
valdība ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai 

parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Lai arī kur Tu būtu 2015. gada 28. martā plkst. 20:30 

uz stundu simboliski izslēdz gaismu savā istabā, mājā, darba vietā.
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Pirms gada - 2014.gada 31.martā, stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, paredzot iespēju cietušajām 
personām pēc savas iniciatīvas civilprocesa ietvaros vērsties tiesā, tajā skaitā ar policijas starpniecību, un lūgt 
tiesu noteikt ierobežojumus vardarbīgai personai, proti, iesniegt pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību. Tāpat piešķirot policijas darbiniekiem plašākas tiesības rīkoties vardarbības ģimenē gadījumos, 
ja pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu šajā mājoklī 
pastāvīgi dzīvojošas personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai.

Pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību var iesniegt laulātie vai bijušie laulātie; personas, 
starp kurām pastāv bērnu un vecāku attiecības, pastāv vai ir pastāvējušas aizbildnības vai citas ārpus ģimenes 
aprūpes attiecības; personas, starp kurām pastāv radniecības vai svainības attiecības; personas, kas dzīvo vai 
dzīvojušas vienā mājsaimniecībā; personas, kurām ir vai ir gaidāms kopīgs bērns, neatkarīgi no tā, vai šīs 
personas kādreiz bijušas laulībā vai kādreiz dzīvojušas kopā; personas, starp kurām pastāv vai ir pastāvējušas 
tuvas personiskās vai intīmas attiecības.

Civilprocesa likuma 250.45 panta pirmā daļa nosaka, ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, 
psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām 
savstarpēji saistītām personām neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar 
aizskarto personu, tiesa vai tiesnesis pēc personas motivēta pieteikuma vai pieteikuma, kas iesniegts ar polici-
jas starpniecību, var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Šā panta pirmā daļa piemērojama arī gadījumos, ja pret personu ir vērsta vardarbīga kontrole — tāda darbība 
vai darbību kopums, kas ietver aizskaršanu, seksuālu piespiešanu, draudus, pazemošanu, iebiedēšanu vai citas 
vardarbīgas darbības, kuru mērķis ir kaitēt, sodīt vai iebiedēt aizskarto personu.

Tāpat grozījumi Civilprocesa likumā paredz konkrētus pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļus, 
piemēram, pienākumu atbildētājam atstāt mājokli, aizliegumu atbildētājam jebkurā veidā sazināties ar prasītā-
ju, u.c.
Lietas izskatīšana notiek slēgtā tiesas zālē un pieteikuma iesniedzēji ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas.

Bāriņtiesu likuma 19.1 pants paredz bāriņtiesas kompetenci bērna interesēs iesniegt tiesai pieteikumu 
par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja to objektīvu iemeslu dēļ nav izdarījis bērna vecāks vai 
aizbildnis.
Minēto pieteikumu bāriņtiesa sniedz tiesā, ja pastāv kāds no šiem apstākļiem:
1.pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, vai vardarbīga kontrole;
2.saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu fizisko, seksuālo vai psiholoģisko vardarbību vai vardarbīgu 
kontroli;
3.pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekono-
miska vardarbība;
4.saņemtas ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību pret personu, kas 
pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu.

Atgādinām, ka personai, pret kuru tiek vērsta vardarbība, nav obligāti jābūt mājas īpašniekam vai 
deklarētam šajā mājoklī, lai persona varētu saņemt palīdzību vardarbības gadījumā.

Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālrunis 116111 darbojas visu diennakti!
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 
2015. gada 1. marta uzsācis darbu diennakts režīmā. Tādējādi bērni un pusaudži, kas nokļuvuši krīzes situācijā 
un kam nepieciešama profesionāla psiholoģiska palīdzība un atbalsts, var zvanīt Uzticības tālruņa 
konsultantiem jebkurā laikā.

Rugāju novada bāriņtiesas juriskonsulte
Liene Pipure
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„Dabai labu darīt!”
Šajā mācību gadā Rugāju novada vidusskolas paši 
mazākie audzēkņi tika rosināti vākt makulatūru, tādē-
jādi iesaistīties otrreizējai pārstrādei derīgu ma-
teriālu vākšanas konkursā: „Dabai labu darīt!”. 
Divu mēnešu garumā mazāki un lielāki papīra saiņi krā-
jās pirmsskolas korpusa telpās. Projektu nedēļas laikā 
noslēdzās makulatūras vākšana, jo ieradās ZAAO mašīna, 
kas visu vākumu bija gatava aizvest vienā reizē. Otrreizējai 
pārstrādei nodevām vairāk kā vienu tonnu papīra. Pats inte-
resantākais bija sainīšu nogādāšana līdz mašīnai, kurā aktīvi 
iesaistījās sešgadnieki, skolas darbinieki un bērnu vecāki. 
Čaklākie makulatūras vākšanā grupā „Bitītes” bija: 
Kārlis Rakstiņš, Amanda Zuša, Alise Dārziņa, Elvis 
Laganovskis, Rebeka un Rodrigo Tiltiņi, Alīna 
Brezinska, Mia Mišela Sņegova. No grupas 
„Mārītes” iesaistījās Matīss Krivišs un Arvita 
Lonska. Grupā „Knariņi” aktīvākie bija: 
Marta Kočāne , Andris un Kārlis Anckini, Neo 
Markuss Sņegovs, Ralfs un Markuss Aleksandrovi, 
Daniels Brezinskis, Marika Zujeva, Adrians Lonskis, 
Aleksa Cibule, Rinalds Dobrovoļskis, Sandris 
Lazdiņš Uzulnieks. Makulatūras vākšanā piedalī-
jās arī 1.klases audzēknis Dairis Stivriņš un lielāko 
klašu skolēni, kuri papildināja mūsu vākumu ar 
nolietotām skolas bibliotēkas grāmatām un 
laikrakstiem. Pats galvenais, lai bērni aizdomātos, ka viss 
liekais nav jāizmet, vairākas lietas ir iespējams nodot otr-
reizējai pārstrādei jaunu lietu radīšanai, tādejādi saudzējot 

dabas resursus. Arī projektu nedēļā pirms-
skolas bērni darbojās ar dažādiem papī-
ru veidiem un plastmasas pudelēm, pētī-
ja materiālu īpašības, radoši gatavoja 
dažādus priekšmetus gan rotaļām, gan sadzīvei. 

Pirmsskolas skolotāja
Rita Pipure

Sešdesmit sestais pēc kārtas
     Projektu nedēļas noslēguma sestdiena - 7. marts -
divpadsmit Rugāju novada vidusskolas skolēniem un 
viņu audzinātājai Vijai Lancmanei bija īpaša diena, 
jo tieši tās vakarā viņi saņēma žetonu, kas visus turp-
mākos dzīves gadus apliecinās piederību savai skolai. 
Tajā pavadītie gadi krājuši atmiņas, kas ne tikai uz-
ticīgi raugās no fotoalbumu kabatiņām, bet arī 
vienmēr mājos abiturientu sirdīs. Ir palicis pavisam 
īss mirklis, ko veltīt skolai un pēdējo atmiņu uzkrāša-
nai tajā, pirms lielā spārnu atvēziena un došanās 
lielajā dzīves skolā. Šogad Rugāju skolā žetoni tika 
saņemti jau sešdesmit sesto reizi, un skolēni tos 
saņēma ar lielu pietāti un atbildību.vakaru Rugājos 

Rugāju novada vidusskolas 66. žetonu vakara abiturienti - Klinta Circene, Gita Daukste, Madara Paidere, 
Sintija Čakāne, Alise Melne, Diāna Smoļaka, Dairis Melnacis, Mārtiņš Štāls, Andris Jeromenoks, Raitis 
Griestiņš, Nauris Kapteinis, Vilis Strungs un audzinātāja Vija Lancmane.  

Teksts:Inga Garā
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Vokālajam  ansamblim  „ Pustonis ” 10 
gadi

       Rugāju novada vidusskolas  vokālajā  ansamblī 
„Pustonis” dzied Amanda Kočāne, Rēzija Puško, 
Rūta Krista Pērkone, Madara Janiša, Dana Lība 
Tihomirova, Astra Smirnova, Zita Serga, Valters 
Šmagris, Krista Kapteine.  Dziedāt  pie skolotā-
jas Velgas Smoļakas  sākām 3-4 gadu vecumā, kad 
uz skatuves kāpām konkursā „Cālis.” Šogad kopā 
dziedam jau 10 gadus.
       Amanda Kočāne saka, ka ansamblis „Pustonis” 
satikās konkursā „ Cālis” un  nu ir kopā jau 10 gadus. 
Dziedot ansamblī var labi pavadīt laiku, iegūt jau-
nas zināšanas un vokālas prasmes. Esam priecīgi, ka 
dažādos konkursos gūstam labus rezultātus. 
        Zita Serga apgalvo, ka garās mēģinājumu stun-
das ir sākušas atmaksāties, gūstot labus rezultātus 
starpnovadu skatēs. Zita  dzied no 4  gadu vecuma.
      Krista Kapteine dziedāt sāka 3 gadu vecumā, 
uzstājoties konkursā „ Cālis.” Krista stāsta, ka 
šajos 10 gados ar ansambli ir uzstājusies ļoti daudzos 
koncertos. Visa pamatā ir regulārs darbs ansambļa 
stundās. Šo gadu laikā ir izveidojies draudzīgs 
kolektīvs. Krista atzīst, ka ar „ Pustoni” saistās jaukas 
un patīkamas atmiņas.
       Rēzija Puško saka, ka uz ansambļa mēģinā-
jumiem dodas ar prieku un mīlestību pret dziesmu,  
skolotāju Velgu uztver kā draugu.
      Madara Janiša  pirmo reizi uz skatuves kāpu-
si dziedāt 4 gadu vecumā, kad Rugājos notika Cāļu 
konkurss. Kopā ar „ Pustoni” Madara ir ienākusi 
mūzikas pasaulē un apjautusi, ka dziesmai ir liels 
spēks.
      Astra Smirnova atzīst, ka dziedāt ļoti patīk un 
ansamblī gribētu dziedāt vēl 10 gadus. Astra domā, 
ka dziedāšana palīdz kļūt par labāku cilvēku.
     Rūta Krista Pērkone dzied ansamblī, uzstājas 
koncertos arī kā soliste. Rūta Krista pirmo reizi uz 

skatuves kāpusi Rugājos, Cāļu konkursā.
        Valters Šmagris domā, ka dziedāšana uz 
skatuves ir palīdzējusi atraisīties, justies brīvi. 
Valters mēģinājumus gaida ar nepacietību un 
uzskata, ka ansamblī „ Pustonis” nedziedās 
tikai tad, kad būs pabeidzis skolu.  Dziedāšana dod 
daudz prieka. Vasarā Valteram Rugāju novada 
vidusskolas 110 gadu jubilejas koncertā bija iespēja 
dziedāt kopā ar vīru vokālo ansambli, kur dziedāja 
arī Valtera tētis.
          Es, Dana Lība Tihomirova, ansamblī 
„Pustonis” dziedu no  6 gadu vecuma. Es mīlu 
dziedāt un ansamblis man dod tādu iespēju. 
         5.martā Balvos notika starpnovadu vokālās 
mūzikas konkurss „ Balsis .” Konkursā piedalījās 
Rugāju novada vidusskolas vokālais ansamblis „ 
Pustonis”  un   konkursā ieguva 1.pakāpes diplomu. 
Flautas pavadījumu  konkursā izpildīja skolotāja 
Inga Garā.  Vairāku gadu garumā vokālais 
ansamblis „Pustonis” iegūst 1.pakāpes diplomus 
gan  starpnovadu, gan Latgales reģiona vokālās 
mūzikas konkursos.  Ceru, ka arī turpmāk mēs 
varēsim kopā dziedāt un sadarboties. 

     
       Vokālā ansambļa „ Pustonis” dalībniece

Dana Lība Tihomirova

Apceļo savu dzimto novadu!

          Ir pagājusi pelēcīgā ziema un tuvojas vasara. Tas ir vislabākais laiks ceļošanai. Ne vienmēr ir jādomā par 
dārgiem un tāliem ceļojumiem. Daudzas interesantas vietas var apskatīt arī savā tuvākajā apkārtnē.
         Arī es interesējos par tūrisma iespējām. Tāpēc veicot skolas pētniecisko darbu izlēmu izpētīt kādu tūrisma 
maršrutu tepat Rugāju novadā. Tā es uzzināju daudz interesanta, apskatīju iepriekš nezināmas vietas un 
iepazinos ar vairākiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Tādēļ vēlos ieteikt apskatīt šo maršrutu arī citām ģimenēm.
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Fotoreportāža no starpnovadu Vanadzēnu 
izzinošās 16. marta ekskursijas

          Jau otro gadu Daugavas Vanagi Latvijā (DVL) Centrālā 
valde apmaksā ceļa izdevumus 16.marta izzinošajai Vanadzēnu 
ekskursijai. Šogad ekskursijā aizbrauca Eglaines pamatskolas, 
Rugāju novada vidusskolas,  Vectilžas pamatskolas, Rekavas 
vidusskolas un daži Balvu pamatskolas vanadzēni. Pirmās 
divas stundas bija Rīgā Latvijas vēstures mācību stundas. Tur 
divu gidu vadībā no Barikāžu muzeja, vanadzēni gan muzejā, 
gan Vecrīgā centās labāk izprast mūsdienu vēstures notikumus 
muzejpedagoģiskajā programmā „Uz barikādēm ”. Bērniem 
bija iespēja savām acīm skatīt notiekošo pie Brīvības pieminekļa – ļoti lielo apsardzes vīru skaitu, gājiena 
dalībniekus, karogu aleju gājiena abās pusēs. Tālāk ekskursanti pabija Lestenē, apskatīja Lestenes luterāņu ba-
znīcu, brāļu kapu ansambli, klausījās vanadžu kora koncertu, piedalījās svinīgajā kritušo piemiņas pasākumā. 

2015. gada marts

           Braucot Upatnieku virzienā dažus kilometrus aiz Rugājiem ir mūra drupas.Tur agrāk bija ievērojamas 
tvaika dzirnavas kuras darbināja ar  malku apkurināmu dampi. Dzirnavās mala miltus, taisīja putraimus un 
grūbas. Tās piederēja Gustavam Ozoliņam.1940.gadā padomju vara tās atsavināja.1949.gada ziemā dzirnavas 
nodega, bet tika atjaunotas. Tās darbojās līdz 1985.gadam.
          Tālāk ceļš ved pāri Daudzenes kalnam. Tā ir augstākā vieta Rugāju novadā. No kalna paveras skaista 
ainava. Gar ceļa malām vēl var redzēt atliekas no ozolu alejas. Arī Daudzenes kalnā redzamas  mūru atliekas. 
Te senāk ir bijusi neliela muižiņa. Tā bijusi viena no pirmajām saimniecībām šajā apkaimē.
           Tad es ciemojos Zenona Čudarāna mājās. Saimnieks laipni izrādīja senās saimniecības ēkas un darbarīk-
us. Viņš arī interesanti par visu pastāstīja. Te var redzēt saimniecības ēkas kas būvētas izmantojot tikai cirvi.
Naglu vietā senāk tika izmantotas koka tapas.
           Tad ciemojos pie viesmīlīgās Guntas Grigānes „Kļavās”. Viņa ir prasmīga maizes cepēja un siera vārītā-
ja. G.Grigāne savas saimnieciskās prasmes rāda un māca arī citiem.
        Noteikti ir jāapskata arī skaisti sakoptā Kapūnes baznīca. Tajā atrodas Nemitīgās palīdzības Dievmātes  
gleznas kopija. Tradīcija vēsta ka tai ir dziedinošs spēks. Gleznas oriģināls atrodas Romā.
      Vēl šajā maršrutā var apskatīt arī nelielo Upatnieku ezeru.Tā krasti ir staigni un purvaini. Ezers nav 
piemērots peldēšanai taču ir bagāts ar zivīm. 
        Turpat netālu Lāptavā ciemojos pie Dāvja un Gata Cepurniekiem. Pie šīs mājas ir ierīkota neliela 
darbnīca. Saimnieki prot remontēt tehniskas lietas, kā arī izgatavo tās paši. Apskatīju pašu taisīto kūpinātavu 
un sulu spiedi.
        Šis maršruts ir tikai neliela daļa no Rugāju novada. Domāju ka mūsu apkārtnē ir daudz interesantu vietu 
un cilvēku kurus iepazīt. Tāpēc arī citus bērnus un ģimenes aicinu iepazīt savu dzimto novadu.

Rugāju novada vidusskolas 3.klases skolniece
Sintija Vīksniņa
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Ekskursijas noslēgums bija Pūres šokolādes muzeja apmeklējums gides vadībā un nodarbība ar praktisku 
darbošanos. Te arī tika ēstas siltas pusdienas. Mājupceļā neiztikām arī bez veikala apmeklējuma. Domāju, ka 
atkal esam pavadījuši vienu saturīgu, iespaidiem bagātu dienu!  Paldies DVL CV par apmaksāto transportu 
šim braucienam, novada domei par transporta iedalīšanu un atsaucīgajam šoferim Jānim par sadarbību brauc-
iena laikā!

                          
  Visu ekskursantu vārdā, vanadzēnu vadītāja                                                                                  

JAUNUMI NOVADA SKOLĀS

RUGĀJU NOVADA MUZEJĀ

Pasaku grāmatu sērijas “ Brīnumzeme”  
pasaulē
   Lai vecmāmiņām būtu vieglāk ritināt pasaku 
kamoliņu, Lazdukalna pagasta bibliotēkā no 
personīgajiem krājumiem, bibliotekāre Ligita ir iz-
veidojusi pasaku grāmatu sērijas “Brīnumzeme” 
izstādi. Šo sēriju sāka izdot 45 gadus atpakaļ, sērijas 
grāmatas bija populāras. Visām grāmatām ir 
vienojošs noformējuma elements, katrā grāmatā 
lasāmas dažādu pasaules tautu pasakas. Kopā izdotas 
vairāk kā 40 grāmatas. Latviešu tautas pasakas 
apkopotas grāmatā “ Trīs labas lietas”. To visu uzz-
ināja 1. un 2. klases skolēni, jo 25. februārī bibliotēkā 
aizvadīja ārpusklases lasīšanas nodarbību.
   Bibliotekāre aicināja lasīt pasakas, jo tās patīk gan 
pieaugušajiem, gan bērniem – tie ir brīnišķīgi stāsti 
ar laimīgām beigām. Tās lasot mēs iepazīstam labo 
un ļauno, viltību un gudrību, nodevību un 
drošsirdību. Pasakas tiek iedalītas trīs lielās
 sadaļās – dzīvnieku pasakas, sadzīves pasakas un 
brīnumpasakas. Skolēni noklausījās lietuviešu pasa-
ku par  dzīvniekiem un norvēģu brīnumpasaku, ie-
pazinās ar pasaku grāmatām.

Visām pasakām nobeigumā ir pateikta kāda gudrība 
jeb vienkārši pateikts “ un tā viņi dzīvoja ilgi un 
laimīgi, un dzīvo vēl šobaltdien, ja nav nomiruši” .
   Mazie lasītāji ar interesi noskatījās arī multfilmu 
pēc amerikāņu pasakas motīviem “ Kā brālītis 
trusītis uzvarēja lauvu”. Par uzcītīgu klausīšanos 
katrs saņēma mazu našķi “ Kamēr rausi apēst steid-
zu, pasaka šī arī beidzas”.
   Cerams, ka izstādes apmeklējums skolēnus 
rosinās ar interesi un aizrautību gatavoties Eiropas 
savienības pasaku pēcpusdienai, kura notiks Rugāju 
novada Eglaines pamatskolā aprīlī.

Eglaines pamatskolas skolotāja 
Iveta Useniece

2015. gada marts
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AKTUĀLI JAUNIEŠIEM

Strukturētā dialoga nacionālā 
konference Rīgā
    Februāra nogalē, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome 
(LJP) sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem 
rīkoja strukturētā dialoga nacionālo konferenci, 
kurā piedalījās 115 jaunieši, pašvaldību pārstāvji 
(deputāti,darbinieki), jaunatnesdarbinie, plānošanas 
reģionu pārstāvji, Saeimas deputāti, ministriju 
pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, 
jaunatnes darba pētnieki un citi interesenti. Kas ir 
strukturētais dialogs? Strukturētais dialogs ir iespē-
ja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt 
problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī.
Tas ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas 
atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā 
Eiropā. Konferences galvenā tēma bija jauniešu 
iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai, kuras laikā 
tika prezentēti strukturētā dialoga Kurzemes, Zem-
gales,Vidzemes, Latgales un Rīgas reģionālo kon-
sultāciju secinājumi, un izstrādātās rekomendācijas 
jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai nacionā-
lajā un Eiropas līmenī. Pasākumi un darba formas ar 
jauniešiem ir dažādas: info pasākumi, konsultācijas 
novadu pašvaldībās ”Kafija ar politiķiem”, reģionālās 
konferences, tikšanās, semināri, politikas pul-
ciņi,kopīgas ekskursijas, interešu pulciņi, diskusijas, 
īpašs pieņemšanas laiks domē, kad deputāti uzklausa 
jauniešus, talkas, ēnošana. Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāve Sanda Brūna nolasīja minis-
tres Mārītes Seiles apsveikuma vēstuli konferences 
dalībniekiem ar novēlējumu - augsti vērtēt nacionālā 
līmeņa diskusijas starp jauniešiem un pašvaldībām 
un - Noticēt tam, ko darām! Darba grupās izstrādā-
jām ieteikumus un rekomendācijas pašvaldībām, 
Saeimai un Eiropas komisijai, kā darbs ar jaunatni 
var veicināt jauniešu politisko līdzdalību un kas būtu 

2015. gada marts
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Nagļu pamatskola
Lai saglabātu Nagļu skolas un ciema vēsturisko piemiņu nākamajām paaudzēm, top grāmata 

„Rugāju pagasta Nagļu I pakāpes pamatskola 1921. – 1963.” 
Lūdzu visus bijušos skolēnus, to vecākus, skolotājus, skolas darbiniekus iesūtīt savas atmiņas par 
skolu, fotogrāfijas, liecības, grāmatas un burtnīcas, rakstāmrīkus un citus lietiskos pierādījumus, 

kuri ir saglabājušies, kā arī rakstus presē. (Fotogrāfijas pēc ieskenēšanas tiks atdotas atpakaļ.) 
Aprakstus par skolas dzīvi un sadzīvi izvērsiet pilnībā: pārgājieni, ekskursijas, savstarpējās attiecības, 
sadzīve, vecāku loma skolas darba procesā.  Visus atmiņu rakstus un dokumentus adresēt redaktoram 

Jānim Studeram  un tehniskajai noformētājai  Rugāju novada muzeja vadītājai Velgai Vīcupai 
Rugājos, Kurmenes iela 87, LV 4570

Ar cieņu
redaktors Jānis Studers

jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai 
veicinātu politisko līdzdalību. Lai jaunieši un jau-
niešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem 
pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas pro-
cesos un, kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un 
sapratni starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, 
kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sa-
darbības kvalitāti - pašvaldībās jābalstās uz vietējās 
jaunatnes politikas īstenošanas izvērtējumu, jāvei-
do vai jāatjauno vietējā līmeņa jaunatnes politikas 
stratēģija,regulāras un reālas līdzdarbošanās aktivi-
tātes. Konferences laikā tika paziņoti Latvijas 
Jaunatnes padomes organizētā jauniešu 
video konkursa ”Jaunieši iesaistās” trīs labāko vid-
eo autori. Šis konkurss tika rīkots ar mērķi veicināt 
jauniešu izpratni par jauniešu līdzdalības veidiem 
un līdzdalības iespējām. Ļoti interesants pētījums 
veikts cik ļoti jauniešus interesē politika,cik bieži 
jaunieši seko ziņām par politiku, kuru cilvēku vie-
dokļos par politiku jaunieši ieklausās, kurām in-
stitūcijām jaunieši uzticas, kāda ir jauniešu pirmā 
asociācija ar vārdu “politika”,kādas aktivitātes jau-
nieši paši veic u.c. Konference bija radoša, izzinoša, 
ražīga, iedvesmojoša un augsti vērtējama.

Jauniešu centra “Kopā” koordinatore
Maruta Paidere

RUGĀJU NOVADA MUZEJĀ
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ĪSTENOTS PROJEKTS
Vēl vairāk iespēju aktīvam dzīvesveidam Rugājos!

Pludmalē pie Rugāju ūdenskrātuves iedzīvotāju un novada viesu labsajūtai labiekārtota pludmales apkārtne, 
papildinot to ar vairākiem jauniem objektiem. Projekta 1.posmā  par prieku sportiskajiem cilvēkiem ir 
uzstādīti 5 aktivitāšu centri - āra trenažieri.

1. no labās puses fotogrāfijā - āra trenažieris - Krūšu muskulatūras prese
Paredzēts krūšu , plecu muguras muskuļu grupu treniņiem treniņiem. Nostiprina locītavas. Paredzēts 
cilvēkiem sākot no 14 - 70 gadiem. 

2. Āra trenažieris Kāju prese
Paredzēts kāju muskulatūras treniņiem. Nostiprina locītavas. Paredzēts cilvēkiem sākot no 14 - 70 gadiem. 

3. Āra eliptiskais kardio trenažieris
Kardio trenažieris paredzēts sirds un asinsvadu darbības uzlabošanai. Stiprina kāju, gurnu, roku muskuļu 
grupas. Nostiprina locītavas. Paredzēts cilvekiem sākot no 14 - 70 gadiem. 

5. Āra bērnu šūpoles
Paredzēts bērniem sākot 7- 14gadiem. 

4. Āra airēšanas kardio trenažieris
Kardio trenažieris paredzēts sirds un asinsvadu darbības uzlabošanai. Stiprina kāju, gurnu, roku muskuļu 
grupas. Nostiprina locītavas. Paredzēts cilvekiem sākot no 14 - 70 gadiem. 

        Āra trenažieru jauda ir ekvivalenta katra cilvēka ķermeņa svara radītai jaudai.
Atpūtnieku ērtībām pludmalē  uzstādīta koka pārģērbšanās kabīne ar koka grīdu un koka lapene, kurā pat-
verties no karstās saules. Rugāju pludmali esam iecienījuši ne tikai mēs – vietējie iedzīvotāji, bet arī novada 
viesi , arī vienkārši caurbraucēji, tāpēc pludmalē ir uzstādīts Tūrisma informācijas stends, kurā uz novada 
kartes izvietoti mūsu novada tūrisma objekti un naktsmāju piedāvājums. Kartes malās ir izvietoti apraksti 
par katru objektu un saimnieku kontaktinformācija, arī GPS koordinātes.
   Aicinājums visiem atpūtniekiem Rugāju novadā, ka „Tīrs ir nevis tur, kur tīra, bet tur, kur nemēslo!” . 
Būsim saimnieki savā novadā un pēc atpūtas pie ūdeņiem vai mežā, aiz sevis atstāsim tīru un sakoptu vietu, 
lai pašiem būtu prieks citā reizē tur atkal atgriezties!
   Projekta 2.kārtā jau maija mēnesī pludmalē taps koka rotaļu laukums bērniem vecumā no 3-7 gadiem.
   Projekta  „Rugāju pludmales labiekārtošana, tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai Rugāju 
novadā”  īstenotājs ir Rugāju novada dome, 90%  finansējums ir no Eiropas lauksaimniecības fonda  lauku 
attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos (ELFLA) , 10 % - pašvaldības līdzfinansējums.  Projekts īstenots pēc  
Rugāju sporta centra direktora Laura Krēmera iniciatīvas.

Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
projekta vadītāja
Mārīte Orniņa
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SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ “RUGĀJI“

Rokdarbu izstāde
   Izstādē bija skatāmi Tautas daiļamata meistara Al-
frēda Andreja Čakāna no Lazdukalna. Desmitiem 
rakstainu cimdu un zeķu pāru, šalles un vestes, 
kuros pamatā ir izmantoti tradicionālie Latgales rak-
sti. Andrejs stāsta, ka pats rakstus neizdomā, jo 
latviešiem to ir tik daudz, ka vairākās dzīvēs neviens 
nevarot izadīt. Latgalē no rupjas vilnas adīja tikai 
malkas cirtēju cimdus. Jau senos laikos visna-
badzīgākā novada Latgales meitas un sievas ize-
jamos cimdus adījušas no smalkas vilnas. Dzija 
darināta no īpaši šim nolūkam Jāņos cirptu jēru vil-
nas.Ar lepnumu Andreja kungs stāsta ka viņa adītie 
cimdi dāvināti visiem valsts prezidentiem sākot ar 
Vairu Vīķi-Freibergu. Lielākais darbs bijis NATO 
samita adītie 180 pāri cimdu. Labs adītājs nedēļā 
varējis noadīt 5 pārus cimdu, tagad gan adot mazāk. 
Ja Andreja kungam ir rakstaini adījumi, tad 
Zinaīdas Popovas adījumi ir krāšņi un krāsaini no 
modernām dzijām. Koši, krāsaini adījumi vairāk 
adīti mazbērniem, cimdi, zeķes glītas šalles. Zinaīda 
ar adīšanu aizrāvusies, kad palikusi viena, lai īsinātu 
laiku un nemanot ši nodarbe kļuvusi par hobiju.
   Zinaīda Popova un Irēna Paidere, kas pārstāvēja 
biedrību ,,Mēs varam’’ bija iniciatores šai izstādei. 
Zinaīda ir netikai čakla adītāja, bet arī laba kulināre, 

kas katrā ciemošanās reizē aprūpes centra iemītniek-
us cienā ar garšīgiem pīrāgiem un plātsmaizēm. Irēna 
Paidere ciemošanās reizē bija parūpējusies par vita-
mīniem, sulīgiem un garšīgiem āboliem. Gribas teikt 
sirsnīgu paldies arī Irēnas meitai Sandrai, jo viņas 
ir tās,  kas  aprūpes centram ziedo augļus, ogas un 
dārzeņus visa gada garumā.
   Pēc adījumu izstādes prezentācijas  ciemiņi kopā 
ar iemītniekiem cienājās ar pīrāgiem un tēju, kavējās 
atmiņās un dalījās savās pārdomās.

8. marts - Starptautiskā sieviešu diena
   Saulainus svētku sveicienus aprūpes centra 
iemītniecēm un darbiniecēm dāvināja Rugāju 
novada vidusskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs un 
vadītāja Astrīda Circene, sadarbībā ar kultūras 
nodaļu un pasākuma organizatori Santu, skaņu 
operatoru Nauri. Savus skatuves runas dzejoļus 
deklamēja Krista Arule, Meldra Pērkone, Renāte 
Ķikuste- Nagla un Meldra Nazarova. Iemītnieces 
un darbinieces svētkos priecēja pavasara dzeltenās 

tulpes. Paldies vecākiem, kas atrada laiku un atveda 
savus bērnus uz koncertiņu, lai iepriecinātu mūsu
dāmas. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA!
Jaunuzceltajā sociālās aprūpes centra ēkā, kur ir siltas, gaišas, plašas telpas, būsim aizvadījuši pirmo ziemu. 
Iemītnieki dzīvo labiekārtotās istabās, un lai gan kādam gribētos dzīvot vienam pašam, atgādinām, ka istabiņas 
un dzīvošana ir paredzēta 2 iemītniekiem. Informējam, ka aprūpes centrā iemītnieku uzņemšanai  rindas nav. 
Ja ir nepieciešamība vai vēlēšanās dzīvot aprūpes centrā, tad kontaktējieties ar sociālajiem darbiniekiem – Anitu 
Everti un Anitu Gavari, un šis jautājums tiks risināts. Maksa par dzīvošanu aprūpes centrā ir 9,96 euro dienā, 
jeb 304,00 euro mēnesī cilvēkiem, kas deklarējušies Rugāju novadā. Iemītnieki maksā 90% no pensijas, atlikušo 
uzturēšanās izmaksu starpību vientuļajiem iemītniekiem sedz pašvaldība, iemītniekiem, kam ir bērni, šo starpību 
sedz bērni vai mazbērni, kā to paredz Civillikums.  Ir gadījumi, kad starpību sedz arī mantinieki, kam ir uzdāvinā-
ti un parakstīti īpašumi. Gribētos arī informēt par to, ka pie mums strādā labi darbinieki, kas ar lielu atbildības 
sajūtu veic savus pienākumus. Nevienam nav jājūtas neērti vai vainīgam par to, ka Jūsu mīļie ir jāievieto aprūpes 
centrā. Jūs varat braukt un nākt ciemos kad vēlaties. Jūsu mīļie tiek pieskatīti, aprūpēti, kā arī četras reizes dienā 
paēdināti, ir siltumā, tīrībā.  Ja ir brīvas vietas mēs uzņemam iemītniekus no citiem novadiem, tad maksa ir 
13,52 euro dienā, 413,00 euro mēnesī.

SAC vadītāja Sarmīte Pērkone
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KULTŪRAS JAUNUMI

Lauksaimnieku un uzņēmēju balle 2015
Šī gada 20. marta vakarā, Rugāju tautas namā uz atpūtas vaka-
ru tika aicināti Rugāju novada uzņēmēji un lauksaimnieki. Garu 
ceļu mērojuši, uz pasākumu ieradās arī Ķencis ar Pāvulu. Viņi 
bija sarūpējuši grozu ar saimniecībā noderīgām lietām - dārzeņus, 
sēklas, taču visvairāk visus iepriecināja pašceptie maizes klaipi. 
Tā kā Ķencis ar Pāvulu ieradās ar mērķi sākt savu saimnie-
košanu tieši Rugāju novadā, tad apmaiņā pret savām sarūpēta-
jām dāvanām, abi draugi ieguva pamatu saimniekošanai - kādu 
zemes gabalu, mazliet meža, kā arī bulli. Par to, ka mūsu novadā 
ir labi saimniekot un sākt uzņēmējdarbību, mūs pārliecināja arī 
priekšsēdētājas Sandras Kapteines uzruna, kurā viņa ar lepnumu 
nosauca nozares, kurās darbojas lauksaimnieki un uzņēmēji. Uz 
balli bija ieradušies arī Latvijas Lauku un izglītības 
konsultāciju centra biroja vadītājs Balvos - Ivars Logins un Balvu 
nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Liene Ivanova. Viņi vēlēja 
veiksmīgu sezonu, rosinot rakstīt projektus un saņemt Eiropas 
atbalstu saimniecībām un uzņēmumiem. Par pasākuma muzikālo 
daļu parūpējās Tihovsku ģimene, kura skanīgi un atraktīvi sniedza 
koncertu, savukārt ballē ar dziesmām priecēja Kaspars Maks. 

Teksts: Agrita Luža
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Tuvākie pasākumi Rugāju novadā

27. martā Rugājos pasākums „Satiec savu meistaru” pulksten 15.00 pasākuma „Satiec savu meistaru” 
atklāšana Rugāju Tautas nama Mazajā zālē. Rugāju novada muzejā apskatāma rokdarbu izstāde „Rugāju 
novada rokdarbnieču prieks”pulksten 16.00 meistarklase – Celu jostas aušana Rugāju dāmu kluba telpās 
„Skreine”. Aicināti visi interesenti ieaust savu dzīpariņu celu jostā! pulksten 17.00 meistaru pieredzes ap-
maiņa pie kafijas tases. 
27. martā pulksten 15.00 Tautas nama zālē ,mūzikas  studijas‘’ Katrs bērns mūziķis’’ bērni un skolotāja aici-
na citus muzicējošos pirmsskolu un pamatskolu instrumentu  vai folkloras pulciņus uz kopīgu sadziedāšanos, 
rotaļās  iešanu, instrumentu spēlēšanu. Savu dalību pasākumam jau pieteikuši Gaigalavas, Rugāju un Dru-
vienas bērnu instrumentālie ansambļi. Gaidīsim jūs skatītāji, lai kopā ar bērniem jauki pavadītu laiku!
                                                                                     ***
28.martā pulksten19.00 Baltinavas dramatiskā kolektīva  izrāde ”Ontons i Anne” 2.daļa „Kozu goda 
jubileja”. Ieejas biļetes cena iepriekšpārdošanā no 23.marta  2,50eiro, izrādes dienā 3.00 eiro.
                                                                                     ***
5.aprīlī pulksten 15.00 Lieldienu jautrošanās Rugāju parkā. Laipni lūdzam, nāciet! Jūs sagaida Lieldienu 
zaķa skrējiens, olu ripināšana, olu meklēšana un citas aktivitātes, dziesmas un dejas un vēl nebijis notikums 
– šūpošanās lielajās Lieldienu šūpolēs! Lūgums ejot uz pasākumu paņemt līdzi katram savu Lieldienu olu, 
rīkosim „Lieldienu krāsaino olu izstādi” .
5.aprīlī pulksten 19:00 Lazdukalna saieta namā Lieldienu pasākums. Pulksten 22:00 Lieldienu balle kopā 
ar Zinti Krakopu, ieeja brīva.
                                                                                     ***
15.aprīlī pulksten 10.00 Rugāju Tautas nama zālē mazo novada vokālistu konkurss- koncerts „Cālis -2015.”
                                                                                     ***24.aprīlī Rugāju Tautas namā pasākums novada senioriem kurā aicinām piedalīties tos novada iedzīvotājus 
kam pāri 60.Uz un no pasākuma kursēs novada transports. Sekojiet līdzi informācijai.

25. aprīlī pulksten 14.00 Lazdukalna saieta namā Eiropas deju kopu sadancis „Pavasara ziedu ceļos”.
Ieeja brīva               
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LIELDIENAS GAIDOT

visai saimei. Pēc mielasta saimniece rūpīgi saslau-
ka olu čaumalas un drupačas, ko nedod cūkām. Ja 
olu čaumalas nejauši samin, tad dzīvos nemierā. 
Paēduši var sākt sisties ar olām, tās ripināt,kā arī 
šūpoties. Svarīgi ir tas, ka, gatavojoties Lieldi-
enām, viss tiek rūpīgi tīrīts un saposts. Par to vēsta 
arī paruna, ka, ja Ziemassvētkos jāvelk kaut vecs, 
bet balts krekls, tad uz Lieldienām tam jābūt jau-
nam. Rasma pastāstīja, ka ne mazāk svarīga ir arī 
šūpošanās, jo tā nodrošina labu ražu, paglābšanos 
no odiem un dunduriem vasarā. ‘’No bērnības at-
ceros, ka šūpoles kāra gan mājās , gan vietās , kur 
pulcējās ļaudis saviesīgos pasākumos.’’ Pēc Lieldi-
enām šūpoles jāizjauc. Lieldienu simbols ir ola - kā 
dzīvības un auglības iemiesojums. Olu krāsošana 
nepieder pie vecākajām tradīcijām , bet ir kļuvu-
si par svētku neatņemamu sastāvdaļu. ‘’Man patīk 
olas krāsot ar dabas līdzekļiem, īpaši skaistas iz-
dodas , krāsojot ar sīpolu mizām. Krāsu dažādībai 
noder arī asinszāle, mellenes, dažādas zaļas lapiņas, 
alkšņu mizas, bērzu lapas, kumelītes.’’
      Ierasti, ka svētkos tiek klāti bagātīgi svētku galdi 
ar tiem piederošiem ēdieniem. Pavāre un dzejniece 
Iveta Uršuļska pastāstīja, ka Lieldienu ēdieniem 
ir jāpiešķir apaļā saules forma. Piemēram, siļķi 
kažokā var gatavot apļa veidā un bagātīgi pārkai-
sīt ar olu. Jautāta par to, kādi vēl svētku mielasti 
iederas uz Lieldienu galda, viņa sacīja, ka tāpat kā 
citos saulgriežos, neatņemama sastāvdaļa ir grūbas 
vai zirņi ar speķi, protams, olas un no tām gata-
votie ēdieni vienmēr būs piederīgi svētku galdam. 
“Ēdienam jābūt ne tikai apaļam, bet arī krāsainam. 
Krāsas ļoti labi var piešķirt,izmantojot dažādus de-
korus-lociņus, svaigu gurķi, tomātus un visu, kas 
vien ienāk prātā”, piebilda Iveta.
     Bet kas tad ir svētki bez svētku koncerta? 
Kultūras pasākumi ir kļuvuši par neatņemamu sas-
tāvdaļu arī Lieldienās. Lazdukalna pagasta kultūras 
dzīves organizators Jānis Rakstiņš pastāstīja, ka 
pasākuma scenārijus Lieldienām parasti raksta par 
tēmām saistībā ar zaķiem vai vistām, jo tā tiek radī-
ta šo svētku noskaņa. Arī noformējums tiek veidots 
ļoti krāsains, jo olas taču ir krāsainas, un tie ir pa-
vasara svētki. “Esmu ievērojis, ka bērniem parasti 
patīk olu ripināšana pa silīti, ripinot to tā, lai ola 
nesaplīst.” Jautāts par tradīcijām, ko Jānis ievēro 
šajos svētkos, viņš atbildēja, ka svarīgākā tradīcija, 
ko cenšos ievērot ir “olu cīņas”, tajās cenšoties arī 
uzvarēt.
Saulainas un košas Lieldienas! 

Teksts: Agrita Luža

       Pamazām mostas pavasaris sev līdzi nesot sauli, 
agro rītu putnu dziesmas un saules rieta pakavēšanos 
ilgāk.Tūlīt jau sāks plaukt pirmie pavasara ziedi un 
visa daba, no ziemas miega pamodusies, ietērpsies 
krāšņā mētelī. Pavasara saulgriežus jeb Lieldien-
as šogad svinēsim aprīļa sākumā. Šie senie svētki ir 
īpaši ar to tradīcijām - ar olu krāsošanu un kaujām, 
ar šūpošanos un Lieldienu zaķa meklēšanu. Ne velti 
Lieldienas dēvē par pavasara saulgriežiem, jo līdz ar 
šiem svētkiem pavasaris jūtams ne tikai dabā,bet arī 
sirdīs.
     Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa 
zināja teikt, ka līdz pat 16. gadsimtam Eiropā jaunais 
gads iesākās ar Lieldienām – tradicionālo saullēkta 
sagaidīšanu. Senlatvieši svinēja Saules atnākšanas 
svētkus - saulgriežus, Lieldienas, Lielu dienu, kad di-
ena kļūst vienādā garumā ar nakti un lielāka par to. 
Lieldienas tika svinētas trīs dienas. Lieldienām gat-
avojās ar 7 nedēļu ilgu gavēni, kur pēdējā ir Klusā 
nedēļa, kas aizsākas ar Pūpolsvētdienu jeb Palmu 
svētdienu. Klusajā nedēļā īpašas dienas ir arī Zaļā 
ceturtdiena, Lielā piektdiena, Klusā sestdiena. Jautāta 
par to, kas ir tas būtiskākais, kas ir mainījies no sen-
latviešiem uz mūsdienām Lieldienu tradīcijās, Velga 
atbildēja, ka mūsdienu Lieldienu svinēšanas tradīci-
jas saplūdušas gan ar kristīgās baznīcas, gan ar senlat-
viešu Lieldienu svinēšanas tradīcijām.
     “Lieldienas jau no seniem laikiem tiek sauktas par 
svētku svētkiem. Kā saule ar savu spožumu pārspēj 
visus spīdekļus, tā Lieldienas ar savu dziļo cilvēces 
atpestīšanas noslēpumu paceļas pāri visiem svētki-
em.”, par to ir pārliecināts arī priesteris Oļģerts Mis-
jūns. Viņš pastāstīja, ka ar Lieldienām mēs esam iegu-
vuši vairāk par to, ko cilvēka prāts var iedomāties, 
jo, svinot Lieldienas, mēs svinam savu atpestīšanu, 
ko Kristus ir īstenojis, mirstot uz krusta un augšām-
ceļoties. Lieldienu dievkalpojums ir kā himna gaiša-
jam Kristus augšāmcelšanās notikumam.
         Savukārt, Eglaines pamatskolas skolotāja 
Rasma Zuša pastāstīja, ka latviešu tautas tradīcijās 
Lieldienas ir tie svētki, kad gads savā ritējumā pa 
saules ceļu ir sasniedzis izlīdzinājumu pavasara saul-
griežos. Jautāta par to, kādas ir spilgtākās tradīcijas, 
kuras tiek ievērotas, viņa atbildēja, ka, piemēram, 
pēršana ar pūpoliem nāk no Lielās dienas, arī tas, ka 
Zaļajā ceturtdienā jāmazgājas tekošā ūdenī. Abās di-
enās jāsargās no burvjiem un raganām , jo tie šajā lai-
kā  ir sevišķi aktīvi. Interesanti, ka Latgales Lieldienu 
paražām ir dažas savdabīgas iezīmes, kuras ir balstītas 
uz baznīcas tradīcijām. Lieldienu rīta mielasts sākas 
tikai tad, kad no baznīcas atved svētību, ko sadala vi-
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Jānis Kindzuls ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
students, kurš saimnieko Rugāju novada Mastarīgā. Viņu 
nav nobaidījis fakts, ka sākt saimniekot jaunam ir grūti, 
tieši otrādi – Jānis ir apņēmības pilns, cerīgi noskaņots un 
gatavs strādāt savā saimniecībā.

Tu esi students, bet jau saimnieks pats savā 
saimniecībā? 
Jā, pašreiz studēju 2.kursā Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, Lauksaimniecības fakultātē. Saimnieko-
ju, jo man tas patīk. Pieķēru, ka pat savu brīvo laiku 
pavadu noņemoties ar visādām saimnieciskām lietām. 
Piemēram, garos ziemas vakaros, lai kliedētu 
garlaicību, varu aiziet uz garāžu un kaut ko prieka pēc 
paskrūvēt.
Cik viegli vai grūti, tavuprāt, ir būt jaunajam 
zemniekam? 
Domāju, ka salīdzinoši grūti, jo ir jāsaprot, ko vari 
darīt, ko nevari. Esmu uzaudzis lauku vidē, palīdzējis 
vecākiem, un redzējis, ka saimniekot nav viegli. Jeb-
kurš sākums taču ir grūts. 
Kādā nozarē Tu darbojies? 
Es nodarbojos ar graudkopību, taču mani vecāki ar 
piena lopkopību. 
Kura nozare, tavuprāt, ir ienesīgāka? 
Man šķiet, ka vienlīdz ienesīgi ir abi. Piemēram, 
pagājušajā gadā zemas cenas bija graudiem, taču 
tagad strauji krītas vērtība pienam. 
Tātad vienmēr ir jāmāk skatīties uz priekšu.
Jā, labam lauksaimniekam bez tā neiztikt, arī 
uzņēmējam nē. 
Kādas īpašības nepieciešamas, lai jaunieši varētu 
saimniekot laukos? 
Apņemšanās. Jābūt ļoti pacietīgam un noteikti 
jārēķinās, ar to, ka kaut ko vari arī zaudēt.
Spēj sevi iedomāties citā vietā? 
Grūti pateikt, pašreiz nē. Bet laikam ja cilvēks kaut ko 
izdomā, tad var darīt visu ko. Ja nestrādātu laukos, tad 
nodarbotos ar ko citu, mierā nestāvētu.
Tu savu nākotni saisti ar Rugāju novadu? 
Ļoti iespējams. Es pats labāk izvēlos dzīvi laukos, 
neciešu pilsētu. Bez tam, man viss ir šeit, arī tad, kad 
gribēju veidot savu saimniecību, vecāki bija ar mieru. 
Viņi man ir liels atbalsts. 
Tev ir konkrēti plāni, vai arī vienkārši zini, ka at-
griezīsies šeit?
Par konkrētiem plāniem grūti runāt, taču zinu, ka at-
griežoties šeit turpināšu iesākto, un tad jau redzēs, kas 
būs tālāk. Būtu, protams, labi paplašināt saimniecību. 
Bet pagaidām jāpabeidz studijas. 

Klausi vecāku padomus? 
Protams, viņi ir pieredzējuši vairāk. Un padomi 
lieti noder saimniekošanā.
Kādas ir jauno zemnieku perspektīvas uz doto 
brīdi?
Šobrīd es visas iespējas redzu apmēram tā – ja 
ir kāds pamats, tad var arī ko iesākt. Vajadzīga 
taču tehnika, zeme, uz kuras strādāt. Viens ir ļoti 
gribēt būt zemniekam, otrs – reāli paskatīties un 
saprast, cik tas tomēr daudz prasa. 
Ārzemes Tevi nemaz nevilina? 
Nē, pavisam nemaz. Ceļot gan man patiktu, taču 
strādāt negribētu svešumā. Man jau šķiet, ka ja 
būsi strādātājs, tad nopelnīsi arī Latvijā. 
Skatoties nākotnē, kad izveidosi savu ģimeni, 
gribēsi, lai viņi turpina Tavu iesākto? 
Neesmu tik tālu domājis (smejas), bet pieņemu, 
ka droši vien gribētu gan, lai mans paveiktais ne-
nonāk svešās rokās. 
Nupat aizvadīta lauksaimnieku un uzņēmēju 
balle 2015, kādas atsauksmes? 
Protams, ka priecē šādi pasākumi un ka novads 
dod iespēju sava novada uzņēmējiem izklaidēties 
kopā. Kā arī tā bija iespēja iepazīties ar citiem. 
Kādi plāni jaunajam darba cēlienam?
Nekāda sevišķā plāna nav, bet salīdzinoši ar ie-
priekšējo gadu taisos apsaimniekot lielākas 
platības. Vēl šogad sākšu audzēt teles.
Kādi ir svarīgākie darbi lauksaimniekam pa-
vasarī? 
Man kā graudaudzētājam galvenais ir sēt un 
mēslot, lai jau aug. 
Tad jau man atliek Tev novēlēt veiksmīgu un 
darbīgu pavasari! 
Jā, darbīgs tas būs noteikti!

Teksts: Agrita Luža
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DAŽĀDI

Saulaini sveicieni 
Santai Evertei un 
Sandim Kašam, 

dēliņu Emīlu auklējot! 
Rugāju novada dome

Paldies skolotājai Anitai 
Stalidzānei par iespēju izbaudīt 

ziemas priekus Žagarkalnā! 
RNV skolēni un skolotāja 

Inga Garā

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca 2015. gada 5.jūnijā atzīmēs 100 gadus, kopš ir iesvētīta. Ja Jums 
ir saglabājies kāds foto par baznīcu vai to apkalpojošo personālu, LŪDZU padalieties!

Ludmila, t.26574804

Dievkalpojumi aprīļa mēnesī prāvesta o.misjūna 
vaDītajās rugāju novaDa baznīcās

Augustovā
3. aprīlī pulksten 12.00 Lielā piektdiena, atturība 
no gaļas ēdieniem
4. aprīlī pulksten 12.00 Kunga Augšāmcelšanās 
svētku vigīlija, uguns,ūdens un Lieldienu maltītes 
svētīšana. Kopīga gaismas iedegšana no Lieldienu 
sveces.
5. aprīlī pulksten 12.00 KUNGA 
AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA, lieli svētki, Lieldienu 
maltītes svētīšana. Pēc  svētās Mises procesija.
19.aprīlī pulksten 12.00, Lieldienu III svētdiena 
Skujetniekos
4. aprīlī pulksten 9.30 Kunga Augšāmcelšanās 
svētku vigīlija, uguns,ūdens un Lieldienu maltītes 
svētīšana
18.aprīlī pulksten 12.00. Svinēsim  Lieldienu III 
svētdienu 

No 06. – 16. aprīlim Jūs apkalpos prāvests 
Ivars Vigulis ,mob.tālr. 26649317
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