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“100 ozolu meži 100 gadu Latvijai“

      Rugāju novada pašvaldība ir 
iesaistījusies akcijā “Simtozolu 
meži simtgadu Latvijai!”, kuras 
atklāšana notika pagājušā gada 30. 
oktobrī, Rugāju novada vidussko-
las skolēniem, iestādot pirmo sim-
bolisko ozoliņu.   
    Savukārt šogad, “Lielās talkas 
2016“ ietvaros, 22. -23. aprīlī, 
Rugāju novada dome organizēja 
simts ozolu stādīšanu Rugāju no-
vadā, kur piedalījās domes darbi-
nieki, pagastu iedzīvotāji, skolēni 
un skolotāji.
    Viens no akcijas inicatoriem, 
Ilmārs Pužulis, pastāstīja, ka akci-
jas lielākais mērķis ir līdz Latvijas 
simtgadei simts vietās Latvijā       

iestādīt simts ozolus. “Mērķis ir     
visai grandiozs, bet es domāju, ka 
viss nepieciešamais, lai tas notiktu, 
jau ir uzsākts.”
     Jaunietis pastāstīja, ka sākotnē-
ji, brālim Guntaram Pužulim bija 
ideja par 100 ozolu mežiem, kuru 
iesniegt Vides projektu olimpiādei. 
Attiecīgi izveidojās arī  akcijas no-
saukums. “Tad arī sapratām, cik 
ļoti šāda ideja būtu pateicīga, lai to 
attīstītu tālāk. Sapratām, ka papil-
dus publicitātei, ko sniedz Valsts 
olimpiādes pārstāvniecība un atz-
inības, ozoli jāstāda arī pašiem. 
Tā, apmēram piecus gadus atpakaļ, 
uzsākām ozolu stādīšanu. Mums ir 
jautāts, kāpēc tik agri, - tāpēc, lai

savlaicīgi sagatavotos, jo stādot 
visus kociņus pēdējā gadā, 
pastāv iespēja, ka kaut kas var 
arī neizaugt. 
     Jautāts par to, vai jūt gandarī-
jumu par šo ideju, jaunietis atzi-
na, ka tas vien, ka ideja jau ir 
guvusi atsaucību ir pietiekami. 
“Protams, pašreiz jādara viss, 
lai tiešām šo ideju attīstītu un 
100 vietās Latvijā būtu šie ozo-
li.  Tad arī būs gandarījums. Sā-
kumā, šķita, ka neviens negrib 
stādīt, vai arī tā mūsu ideja nav 
skaidra, bet, kad pamana, ka 
visi apkārt stāda, tad problēmu 
nav. Jau tagad skaidrs, ka arī pēc 
akcijas noslēgšanas turpināsim 

stādīt ozolus.
        Uz jautājumu “Kāpēc tieši ozols, 
nevis kāds cits koks, “ I. Pužulis 
paskaidroja, ka ozols, gan folklorā, 
gan citviet ir spēka simbols. “Ja reiz, 
Latvijai tuvojas šī simtgade, tad, 
manuprāt tas ir sava veida spēka un 
ilglaicības apliecinājums. “ 

Talku organizēja Rugāju novada 
pašvaldība sadarbībā ar Latvijas 
Universitātes Atturības un veselības 
izglītības veicināšanas biedrību un 
Rugāju novada skolām.   

Teksts, foto: Agrita Luža

“Mērķis ir visai grandiozs - līdz Latvijas 
simtgadei simts vietās Latvijā 

iestādīt simts ozolus.”
“Lielās talkas 2016“ ietvaros, Rugāju novada iedzīvotāji ne tikai kopa apkārtni, bet arī stādīja ozolus. 
  Foto: ozolu stādīšanas talka Rugāju parka teritorijā. 

252. Rugāju Mazpulkam  - 25 gadi

Kultūras jaunumi Atklājam tūrisma sezonu Rugāju novadā

Aicina izmēģināt velomaršrutu nr.34 „Rypoj vasals!”
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     Ar siltiem sveicieniem nākam pie Jums sulu mēnesī - 
aprīlī! Dīvains mums šogad iesācies pavasaris, vienubrīd 
silda saule jo silti, pēc mirkļa pamatīgi izmērcē aukstas lie-
tus šaltis.
         Aprīlis aizritējis ar intensīvām mācībām dažādās jomās, 
lai izanalizētu darāmos darbus un  ar savām idejām iesaistītos 
projektos. Aktīvi darbojamies, izsverot, kā tiks darīti darbi, 
lai prioritārā secībā realizētu projektus. Ir izstrādāti kritēri-
ji, lai piedalītos apspriedē ar iedzīvotājiem  par pašvaldības  
grants ceļu būvniecību vai pārbūvi. Esiet aktīvi, jo gaidām 
iesniegumus par pašvaldības ceļiem, ko ieteiksiet izvērtēša-
nai, kā arī Jūsu viedokļus. 
     Aizvadītā mēneša laikā VARAM (Vides aizsardzības 
un attīstības reģionālā ministrija)  pašvaldības speciālistus 
aicināja uz ideju koncepta apspriešanu un pieņemšanu par 
degradēto teritoriju sakopšanu un savešanu kārtībā, kurā ir 
pieteikusies arī mūsu pašvaldība.
      Pašvaldības darbinieki piedalījās seminārā par māju sil-
tināšanu, kas vairāk attiecas uz daudzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem. Novada teritorijā tikai viena daudzīvokļu māja 
ir nosiltināta, izmantojot ES (Eiropas Savienība) projekta 
atbalstu siltumefektivitātes paaugstināšanai. Ja ir vēlēšanās, 
tad atliek sanākt visiem kopā.  Varam uzaicināt uz pašvaldī-
bu lektorus, lai tie paskaidrotu lietas, kurās mēs varētu ņemt 
dalību, kādi būtu ieguvumi iesaistoties projektā. Lai gan 
ikmēneša maksājumos nebūs liela starpība, taču ieguvums 
tāpat būs - māja tiktu nosiltināta, salabots jumta segums, 
nomainīti logi un durvis, sakārtoti pagrabi un apkure. Tā ir 
iespēja kā sakārtot īpašumu, kuru varēs ekspluatēt vēl laiku. 
Pretējā gadījumā, to nāksies darīt tikai par saviem, dzīvokļu 
īpašnieku, finanšu līdzekļiem. Atgādinu, ka turpinās projek-
tu sagatavošana iesniegšanai LEADER programmā. 
     Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad deputāti atbalstī-
ja līdzekļu piešķiršanu nodarbinātības pasākumu veikšanai  
20, mūsu novadā deklarētiem, skolēniem vasaras brīvlaikā. 
Sekojiet, lūdzu,  līdzi informācijai par nepieciešamo doku-
mentu iesniegšanas termiņiem.
        Turpinās iedzīvotāju pieteikšanās uz LAD (Lauku atbal-
sta dienests) maksājumiem. Labprāt palīdzēsim iedzīvotā-
jiem, tāpēc, lai nebūtu ilgi jāgaida rindā,  lūdzu, sazinie-
ties un piesakieties laicīgi uz konsultanta pakalpojumiem, 
jo iesniegt ieniegumu elektroniski ir laikietilpīgāk nekā to 
varēja izdarīt  papīra formātā. Tāpēc neatlieciet uz pēdējām 
termiņa iesniegšanas dienām - 15.maiju. Gadās, ka dator-
programmā ir pārslodze un fiziski nevar aizpildīt iesniegumu, 
tāpēc lūdzu izturēties ar sapratni. Tāpat VPKAC (Valsts un 
pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs) speciālis-
ti palīdz aizpildīt iedzīvotāju ienākuma gada deklarācijas, 
iesniegšanai VID (Valsts ieņēmumu dienests).
      Tuvojās košākais brīdis dabā, kad visa pasaule apkārt 
zaļo, plaukst, pārklājas  pieneņziedu dzeltenumā, gaiss 
pielīst ievziedu un ābeļziedu smaržām. Lai darbīgs, krāsains, 
košiem ziedu rakstiem izrakstīts nāk maijs! Uz tikšanos!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

DOMES SĒDES LĒMUMI

2016.gada 21.aprīļa 
kārtējās domes sēdes pieņemtie lēmumi

Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības 
pasākumi 2016. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā”.

Piešķīra, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 004 0304 – 11.0 ha 
kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0304 – 
11.0 ha platībā, nosaukumu ,,Rosība”.

Precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3874 011 0198 platību no 5.3 ha 
uz 5.93 ha

Atcēla Rugāju novada domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.168 (protokols 
Nr.12, 3.§) ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu pašvaldības 
piekritīgajās zemēs” par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0137 – 5.3 ha platībā, 3864 004 0137 
– 14.9 ha platībā un 3864 004 0138 – 2.8 ha platībā un ieskaitīšanu pašvaldības 
piekritīgajās zemēs

Nolēma slēgt nomas līgumu ar biedrību ,,Mēs pasaulē”, Reģ.Nr.40008083975, par 
pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0522 
– 0.16 ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 7 gadiem. Zemes 
nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.

Nolēma slēgt nomas līgumu ar biedrību ,,Sporta klubs Rugāji”, Reģ.Nr.40008070932, 
par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 3874 013 0046 – 1.1 ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 
10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Repub-
likas likumos noteiktos nodokļus.

Piešķīra EUR 4000 naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā 
un sabiedriskajās aktivitātēs 2015./2016. mācību gadā.

Nolēma atbalstīt biedrības „Mēs pasaulē” Reģ.Nr.40008083975 sagatavoto pro-
jektu „Skeitparka ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana Rugājos”, iesniegšanai 
Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā LEADER projektu konkursa 1.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatī-
vas”. Nolēma piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām - EUR 3450 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 
00 centi), no Rugāju novada pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas, 01.890 ne-
paredzēto izdevumu fonds.

Nolēma atbalstīt biedrības „Sporta klubs Rugāji” Reģ.Nr. 40008070932 sagata-
voto projektu „Endurokrosa trases izveidošana”, iesniegšanai Eiropas Savienības 
(ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER 
projektu konkursa 1.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasā-
kumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta apstiprināšanas gadījumā ieplānot projektam pašvaldības līdzfinansēju-
mu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām - EUR 2000 no Rugāju novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta.

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 300 EUR (trīs simti euro un 00 centi) ap-
mērā Balvu teritoriālajai invalīdu biedrībai. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada 
pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Neparedzēto izdevumu 
fonds”.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/ Lēmumi 
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Tikai pieveriet acis, un jūs mani

atkal redzēsiet savās atmiņās,
Tikai pieklusiniet vārdus, un šķitīs,

ka esmu starp jums.

Atvadu vārdi
Vārnienes krastos ievas briedina pumpurus un līči piebiruši baltiem vizbuļiem. 

Vien pieklususi cīruļa dziesma, jo pēkšņi no mums ir šķīries mūsu mīļais kolēģis 

JĀNIS LOČMELIS
12.05.1959.- 25.04.2016.

          Jānis Ločmelis dzimis Baltinavas pagasta “Dekšņu” mājās piecu bērnu ģimenē. Skolas gaitas uzsācis Baltinavas vidusskolā, pēc tam turpinājis Mal-
navas sovhoztehnikumā, iegūstot agronoma specialitāti.
           1983.gadā Jānis ar ģimeni pārcēlās uz Rugājiem, kur uzsāka darba gaitas p/s “Rugāji” kā galvenais agronoms. Ar sirdi un dvēseli Jānis veica agronoma 
pienākumus, papildināja zināšanas un ieguva augstāko izglītību Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Agronomijas fakultātē.
            Vairāk nekā piecpadsmit gadus Jāņa darba mūžs saistīts ar Rugāju pagastu, kur strādājis pašvaldībā par lauksaimniecības konsultantu un saimniecības 
daļas vadītāju. Jānis bija ļoti zinošs saimniecības jautājumos. Neskaitāmi darbi tika paveikti Rugāju pagasta un novada teritorijas labiekārtošanā Jāņa vadībā. 
Bieži vien pēc gudra padoma pie Jāņa griezās iedzīvotāji un kolēģi.
            Mīlestība uz dzimto zemi Jāni pavadījusi visa mūža laikā. Kopā ar ģimeni iekārtojis “Liepusalas” mājas Medņos, kur brīvie brīži veltīti biškopībai un 
savas zemes kopšanai. Jānis vēl joprojām uzturēja saikni ar savu dzimto pusi – tēva mājām Baltinavā,  lepojās, ka ir dzimis latgalietis. 
          Mūsu atmiņās Jānis paliks kā atsaucīgs, sirsnīgs, izpalīdzīgs, tiešs un atklāts cilvēks. Vēl ilgi darbu steigā kolēģiem pietrūks Jāņa labsirdīgās humora 
izjūtas, uzmundrinošo vārdu un padoma.
            Dziļā cieņā, godinot Jāņa piemiņu, mūsu klusa un patiesa līdzjūtība sievai Marutai, bērniem un tuviniekiem.
  

Rugāju novada domes kolektīvs

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības 
tiekas ar Ministru prezidentu M.Kučinski 
un VARAM ministru K.Gerhardu

   2016.gada 6.aprīlī Minis-
tru kabinetā notika Latgales 
plānošanas reģiona pašvaldī-
bu vadītāju un no Latgales 
vēlēšanu apgabala ievēlēto 
12.Saeimas deputātu tikšanās 
ar Ministru prezidentu Māri 
Kučinski un VARAM ministru 
Kasparu Gerhardu.
       Tikšanās galvenais uzdevums 
bija apzināt svarīgākos aktuālos 
darbus Latgales reģiona turpmā-
kajai attīstībai, šim mērķim tika 
pakārtoti visi sanāksmes laikā ak-
tualizētie un diskutētie jautājumi. 
Latgales pašvaldības bija rūpīgi 
gatavojušās – jau iepriekš tika 
apzināti un apkopoti reģionam 
svarīgie problēmjautājumi, kas 
arī laicīgi tika nosūtīti izskatīša-
nai Ministru prezidenta birojam. 
Viena no galvenajām tēmām bija 
par pašvaldību aktīvāku iesais-
ti uzņēmējdarbības veicināša-
nai novados un pilsētās, kā arī 
par tam nepieciešamajiem valsts 
un Eiropas Savienības finanšu 
resursiem, par visu pušu – valsts, 
pašvaldību un arī uzņēmēju at-
bildību šī mērķa sasniegšanai. 
Būtiski ir jautājumi par visu pušu 
kopēju izpratni, lai pamatotu 
nepieciešamību tiem investīci-
ju projektiem, kas perspektīvā 
nodrošinātu valsts darbības pro-
grammas “Izaugsme un nod-
arbinātība” ietvaros plānoto in-
vestīciju lietderīgu izmantošanu 
un nodrošinātu reģiona kopējo 

kopējo izaugsmi.
      Ministru prezidents 
M.Kučinskis norādīja: “Lat-
galē ir ļoti aktīvs plānošanas 
reģions, kas ievērojami 
veicinājis reģiona attīstību. 
Ir jādomā par projektiem, 
kas rada jaunas darba vietas, 
un tādi noteikti ir prioritāri. 
Svarīgākais ir uzņēmējdar-
bības un izglītības attīstība. 
Ir skaidri jāsaprot tās iespē-
jas, ko dod katrs fonds, bet 
pašvaldībām ir jānosaka sa-
vas prioritātes”.
         VARAM ministrs 
K.Gerhards par vienu no 
svarīgākajiem uzdevumiem 
pašreizējā periodā uzskata 
VARAM pārziņā esošo ES 
fondu apguves pēc iespējas 
ātrāku uzsākšanu. Lai ga-
rantētu visu projektu sek-
mīgu un savlaicīgu realizāc-
iju, nepieciešama produktīva 
sadarbība ar katru pašvaldī-
bu. Arī no Latgales vēlēšanu 
apgabala ievēlētie 12.Saei-
mas deputāti izteica atbalstu 
kopējo uzdevumu risināšanā, 
tādējādi veidojot ciešu sadar-
bību starp Saeimas komisi-
jām un ministrijām.
    Jebkurai pašvaldībai akūti 
nepieciešams valsts atbalsts 
reģionālo autoceļu sakār-
tošanā, par ko tika diskutēts 
arī kontekstā ar izglītības 
iestāžu tīkla sakārtošanu un 

arī valsts austrumu robežu 
sakārtošanu. 
      Tika skarti  arī jaunā 
pašvaldību izlīdzināšanas 
likuma darbības aspek-
ti lai vērstu uzmanību, ka 
vairākām pašvaldībām tie var 
palielināt finansiālo nevien-
līdzību. Joprojām aktuāli ir 
pašvaldības zemes īpašu-
ma tiesību nostiprināšanas 
problēmas zemesgrāmatās, 
savstarpējo norēķinu kārtī-
ba starp pašvaldībām par 
sniegtajiem izglītības pa-
kalpojumiem, Valsts kasē 
pieejamie aizņēmumi prior-
itāro projektu īstenošanai, 
pašvaldību vispārējās infra-
struktūras objektu attīstībai 
un uzturēšanai.

Reģiona Attīstības padomes priekšsēdētā-
ja Alīna Gendele rezumēja: „Latgales 
plānošanas reģiona pašvaldības ir ļoti 
gandarītas par tikšanos un par tajā panāk-
to sapratni daudzos jautājumos. Esam 
pārliecināti, ka Ministru kabinetā un min-
istrijās reģionu pašvaldības tiek aizvien 
vairāk sadzirdētas un to problēmjautā-
jumi tiks risināti. Tikai kopīgiem spēki-
em mēs varam veicināt valsts reģionālo 
attīstību. Stipras pašvaldības, aktīvi un 
uzņēmīgi cilvēki tajās būs garantija arī 
visas valsts attīstībai”.

Informācija no: 
http://www.latgale.lv/

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju un 12.Saeimas deputātu tikšanās ar 
Ministru prezidentu M.Kučinski un VARAM  

ministru K.Gerhardu.

“Kurmenīte“  2016. gada aprīlis
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Par Rugāju novada pašvaldības 
grants ceļu būvniecību un pārbūvi 
       Jau pagājušajā gadā Rugāju novada dome 
uz sanāksmi  aicināja novada uzņēmējus, lai in-
formētu par pašvaldības grants ceļu infrastruk-
tūras uzlabošanas iespējām Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gada pasākumā „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku ap -
vidos” ietvaros.
        Rugāju novada domei grants ceļu būvniecības 
vai pārbūves projektu realizēšanai pieejamais atbal-
sta apmērs ir jau noteikts Ministru kabineta

noteikumos, t.i. 630 000 euro, kas ir 
aprēķināts balstoties uz novada ceļu kop-
garumu, novada laukaugu platības un no-
vada kopējo lauksaimniecības dzīvnieku 
skaitu.
        Sanāksmes laikā tika minēti vairāki 
ceļi un ceļu posmi, kuriem nepieciešama 
pārbūve. Lai pašvaldība varētu uzsākt 
konkrētu ceļu tehnisko projektu izstrādi, 
kā arī pamatot Lauku atbalsta dienestam 
konkrētu ceļu pārbūves (būvniecības) ne-
pieciešamību, pašvaldībai  ir jāapstiprina 
kritēriji, pēc kuriem izvērtē ceļus un sarin-
do  prioritārā secībā.

        2016.gada 21.aprīļa domes sēdē tika ap-
stiprināti Rugāju novada uzņēmējdarbības 
veicināšanai, konkurētspējas paaugstināša-
nai un apdzīvotības saglabāšanai pašvaldības 
nozīmīgāko grants ceļu būvniecības vai pār-
būves atlases kritēriji.
        Konkrētāk, kā tiek piešķirts vērtējums, 
izvērtējot katru pieteikto pašvaldības ceļu/ceļa 
posmu, var iepazīties Rugāju novada domes mā-
jas lapā www.rugaji.lv, sadaļā Domes lēmumi, 
Lēmums Nr. 62. 

 1.

 3.

 2.

 Ceļa piederība  Pašvaldības ceļu reģistrā iekļauts ceļš vai ceļa posms

 Ceļa seguma veids  Ceļš ar grants segumu vai bez seguma

 Pašvaldības grants ceļa 
 tehniskais  stāvoklis

 Ceļš/ ceļa posms ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī

Vispārējie kritēriji

Kvalitatīvie kritēriji

 4.

 5.

 Lauksaimniecības zemju  platības 7.

 6.

 Īstenotie un plānotie projekti pievadceļu izbūvei  Integrēta tipa projekti 

 Ekonomiski aktīvo vienību skaits  Uzņēmumu skaits, kuri ceļu/ceļa posmu izmanto ikdienā

 Uzņēmumu skaits, kas nodarbojas  
 ar nelauksaimniecisko uzņējdar -
 bību

 Uzņēmumu skaits, kuri nenodarbojas ar  lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi, bet 
 izmanto ceļu/ceļa posmu savas ikdienas darbības veikšanai

 Lauksaimniecības zemju platības, kurām tiek nodrošināta piekļuve izmantojot konkrēto ceļu

 Lauksaimniecības dzīvnieku 
 skaits

 Dzīvnieku skaits (pārrēķināts dzīvnieku vienībās), kuru ikdienas apkalpošanai un no tiem gūto produktu 
 transportēšanai tiek izmantots ceļš

 8. 

 9.  Skolēnu pārvadājumu 
 nodrošināšana

 Jānorāda vai šo ceļu izmanto skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai

 10.  Mājsaimniecību skaits, kas 
 izmanto ceļu ikdienā

 Mājsaimniecību skaits, kas izmanto ceļu nokļūšanai uz darbavietu, izglītības iestādi, ārstniecības iestādi

Rugāju novada pašvaldības
izpilddirektore
Daina Tutiņa

Rugāju novada dome aicina vietējos uzņēmējus uz apspriešanu par 
Rugāju novada pašvaldības grants ceļu būvniecību un pārbūvi

2016.gada 10.maijā, plkst. 10.00
Rugāju novada domē (Kurmenes ielā 48, Rugājos), sēžu zālē. 

No 2016.gada 1.maija mainās  Rugāju novada domes sniegto pakalpojumu tarifi

    Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” viena no 
pašvaldības funkcijām ir organizēt komunālos pa-
kalpojumus, tajā skaitā arī  ūdensapgādes  un kana-
lizācijas pakalpojumus. Taču, lai sniegtu pakalpo-
jumu, tad ir jāapstiprina pakalpojuma izcenojums, 
kurā ir iekļauti visi izdevumi, kas rodas sniedzot 
pakalpojumu.
        Pašreizējie tarifi tika apstiprināti 2013.gada 
17.janvārī, attiecīgi -par patērēto ūdens daudzumu 
Ls 0,30 jeb 0,43 euro (bez PVN) par vienu kubik-
metru, par kanalizācijas lietošanu Ls 0,50 jeb 0,71 
euro (bez PVN) par vienu kubikmetru.
      Analizējot  iepriekšējos gados saņemtos ieņēmu-
mus, sniedzot pakalpojumu, tika secināts, ka ieņē-
mumi no maksas pakalpojuma nesedz izdevumus. 
Kopš 2010.gada ir palielinājusies  ne tikai elektro-
enerģijas maksa, bet arī palielinājušies  

uzturēšanas, remontmateriālu izdevumi. Bez tam ir arī 
samazinājies arī patērētā ūdens daudzums un kana-
lizācijas lietošanas apjoms, līdz ar to viennozīmīgi  
pašizmaksa kļūst lielāka.
      Normatīvajos aktos attiecībā uz pašvaldības mantas 
izmantošanu, pašvaldības funkciju realizēšanai, šajā 
gadījumā, komunālo pakalpojumu sniegšanai, jābūt li-
kumīgai un lietderīgai,  pašvaldībai ir atpakaļ jāsaņem 
viss, kas rodas ar pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā 
administrēšanas izdevumi (t.i. datu ievadīšana, rēķinu 
sagatavošana utml.), nav pieļaujams, ka pašvaldība 
dotē pakalpojumu.
     Balstoties uz faktiskajiem izdevumu aprēķiniem, 
kas rodas sniedzot pakalpojumu jaunais tarifs ir no-
teikts par patērētā ūdens daudzumu 0,60 euro par 
kubikmetru (bez PVN),  avukārt  kanalizācijas 
lietošanu – 0,94 euro par kubikmetru (bez PVN).

      Noteikta arī maksa par rēķina 
izsūtīšanu 0,56 euro, ja pakalpoju-
ma saņēmējs nebūs izteicis vēlmi 
saņemt rēķinu uz  elektronisko pastu 
vai klātienē.  
      Ar pilnu 2016.gada 17.mar-
ta lēmuma „Par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu” tekstu var iepazīties 
Rugāju novada domes mājā www.
rugaji.lv, sadaļā Domes sēdes. 

Rugāju novada pašvaldības
izpilddirektore 
Daina Tutiņa

“Kurmenīte“  2016. gada aprīlis

Rugāju novada dome aicina komunālo pakalpojumu saņēmējus norēķināties par pakalpojumiem savlaicīgi, jo katrs nenomaksāts parāds 
nākotnē var būt par  šķērsli kāda darījuma veikšanai. Pašvaldība atgādina, ka norēķinus var veikt pašvaldības kasēs – Rugāju novada domē 
un Lazdukalna pagasta pārvaldē, kā arī pārskaitot uz bankas  kontu, norādot maksājumā precīzu  informāciju (maksātājs, rēķina numurs):

AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

Ja ērtāk ir saņemt rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem uz e-pastu, iesniedziet informāciju par e-pasta adresi nodokļu administra-
torēm Inai Poišai un Zigrīdai Ančai. 

AS Swedbank
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV83HABA0551034294328
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Rugāju novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana  vasaras periodā

“Kurmenīte“  2016. gada aprīlis

      Atbilstoši Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli”, Rugāju 
novada dome 20.03.2014. (lēmums Nr.3)  
ir apstiprinājusi pašvaldības  ielu saraks-
tu, kuros norādītas ielu uzturēšanas klas-
es vasaras sezonā, tas ir laika periodā no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim. Vasaras sezonā 
tiek veikti darbi, kas saistās ar ceļu (ielu) 
ikdienas uzturēšanu:
•grants segumu periodiskā planēšana un at-
jaunošana;
•caurteku konstrukciju apkope un remonti, 
nomaiņa;
•ceļa joslas uzturēšana, ceļmalas apaugu-
mu noņemšana un ūdens atvades sistēmu 
sakārtošana;
•ceļu  kopšana, novēršot nepilnības, kas 
konstatētas apsekošanas laikā;
•citi nepieciešamie darbi.
       Pašvaldības autoceļi (ielas) ir sadalī-
ti divās vasaras uzturēšanas klasēs –  C 
un D (atkarībā no ceļu klasifikācijas, sa-
tiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā 
stāvokļa).  C uzturēšanas klase ir noteikta 
šādām ielām un ceļiem: Skolas iela, Bērzu 
iela, Rugāji - Tikaiņi, Egļusala – Žeivinieki, 
Beņislava - Blāzma, Ozolnes – Liepari, 
Pelnupe-Osa, Liepari-Liepnīte, Primenes 
–Cirtums, pārējiem – D uzturēšanas klase. 
Prasības par uzturēšanu ir noteiktas Min-
istru kabineta 20.03.2014 noteikumos Nr. 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpil-
des kontroli”.
            Šobrīd tiek apsekoti pašvaldības ceļi un kritis-
kajiem ceļiem (ielām), ceļu posmiem būvspeciālists  
ceļu jomā gatavo defektu aktus, lai varētu aprēķināt 
izmaksas.
          Tā kā Rugāju pašvaldības finansējums ceļiem 
nav tādā apjomā, kā ir nepieciešams, un kopējais 
pašvaldības ceļu un ielu kopgarums ir 205,603 km, 
(Lazdukalna pagastā – 85,174 km, Rugāju pagastā 
– 120,429 km), tad  pašvaldība  veic neatliekamos 
uzturēšanas darbus prioritārā secībā. Šī ziema bija 
pārbaudījums ne tikai autobusu un vieglās au-
tomašīnas vadītājiem, kas ikdienā veica skolēnu 
pārvadājumus, bet arī novada uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem. Laika apstākļu rezultātā ceļu segums 
atsevišķos ceļu posmos bija kritiskā stāvoklī, gan-
drīz neizbraucams. Taču, pirms nav veikti citi 
darbi, kā novadgrāvju izveidošana vai apauguma 
noņemšana, tikai grants seguma uzbēršana nedos 
gaidīto rezultātu.
         Nākošajā nedēļā tiks uzsākti darbi Skolas ielā, 
Rugājos,  uzstādot ielas apgaismojumu, lai uzlabotu 
satiksmes drošību. Šeit ir intensīva satiksme, pārvi-
etojas iedzīvotāji, ir pieturvieta skolēnu autobusam. 
Par pārējiem plānotajiem darbiem varēs lemt, kad 
būs aprēķini. Informācija tiks sniegta pašvaldības 
izdevumā „Kurmenītē” .
   Jāpiebilst, ka jautājums par mērķdotācijas 
piešķiršanu pašvaldību ceļiem nav sakārtots. 
Pašvaldībām finansējumu ceļiem piešķir  balstoties 
uz 2009.gada datiem, t.i. :
- reģistrēto transportlīdzekļu (ja tiem iepriekšējā 
gadā veikta valsts tehniskā apskate) skaits;

- pašvaldību īpašumā esošais ielu brauktuvju 
un tiltu (satiksmes pārvadu) laukums
- pašvaldību īpašumā esošo ceļu garums.
       Joprojām ir aktuāls jautājums par Kur-
menes un Lubānas ielu apgaismojumu, gan 
gājēju celiņu ierīkošanu Rugāju ciemā, kur 
ceļi ir VAS „Latvijas valsts ceļi” īpašumā. Ka-
trā no sanāksmēm, Satiksmes ministrijas un 
Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem  tiek sniegti 
priekšlikumi par nepieciešamajiem uzlabo-
jumiem satiksmes drošības uzlabošanai, taču 
atsaucoties uz ierobežoto finansējumu jo-
projām nav realizēts. Arī pašvaldība nevar 
piedalīties projektu konkursos, jo neesam ceļu 
īpašnieks.
       Dome ir arī griezusies pie VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi”  Balvu nodaļas, lai sakārto 
autoceļa Rūbāni - Primenes pieguļošo joslu, 
jo veicot darbus, no grāvjiem izraktā grunts 
netika izlīdzināta, un tagad veidojas apaugu-
mi, apaug ar krūmājiem, kā arī apgrūtina lauk-
saimniecības darbu veikšanu.  Dīvaini šķiet, 
ka VAS „Latvijas valsts ceļi”   veicot šādus 
darbus, var uzbērt zemi un privātīpašuma  un 
neparedz izlīdzināt, un  tagad, lai to izdarītu 
vajadzīgs īpašnieka lūgums. Aicinām zemes 
īpašniekus,   atstāt iesniegumus domē (pie 
sekretāres ), adresētus VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” Balvu nodaļai ,  lai šie izlīdzināšanas 
darbi varētu  notikt. 

Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore
Daina Tutiņa 

Par V481 Rubāni - Primenes autoceļu Par valsts autoceļiem V463 Pāliņi - Gailīši un P47 Balvi - Kapūne



AKTUĀLI, IZGLĪTĪBA6
Skolu jaunieši, vai vēlaties strādāt vasaras 
brīvlaikā?

        Sagaidot skolu jauniešu 
vēlmi vasaras brīvlaikā strādāt, 
Rugāju novada pašvaldība 
no 2016. gada 1. jūnija līdz 
2016. gada 26. augustam no-
darbinātības pasākumus nodrošinās 20 novada administratīvajā teritorijā 
deklarētiem skolēniem, kuri mācās novada vispārizglītojošajās skolās un 
kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15 gadu 
vecumu.
         Skolēnu nodarbinātība tiks nodrošināta 8 Lazdukalna pagasta un 
12 Rugāju pagasta skolu jauniešiem, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, 
skolu un skolēnu skaita ziņā.
         Nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni varēs strādāt 10 dar-
ba dienas, četras stundas dienā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās mi-
nimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām. 
Pašvaldība sagaida arī, ka darbam vasaras brīvlaikā pieteiksies skolēni, 
kuriem nebūs neērti strādāt fizisku darbu un tas tiks veikts noteiktajā ap-
mērā, termiņā un pēc iespējas labākā kvalitātē.
      Dokumenti – vecāku vai aizbildņu aizpildīts iesniegums un ārs-
ta izziņa (forma 027) par veselības stāvokli – jāiesniedz Rugāju novada 
domes sekretārei reģistrēšanai līdz 2016. gada 16. maijam. Pēc noteiktā 
termiņa dokumenti netiks pieņemti.
       Pašvaldības izveidota darba grupa, līdz 2016. gada 20. maijam iz-
vērtējot skolēnu iesniegtos pieteikuma dokumentus, ņems tos vērā, kā 
arī dokumentu iesniegšanas/reģistrācijas secību. Ja kāds no skolēniem 
atteiksies no nodarbinātības pasākumiem, tad viņa vietā tiks aicināts 
nākošais skolēns izvērtēšanas secībā.
        Par izvērtēšanas rezultātiem darba grupa informēs skolēnus līdz 
2016. gada 23. maijam, izsūtot uz Rugāju novada izglītības iestādēm 
sēdes protokola izrakstu ar izvēlēto skolēnu sarakstu.
              Ar Rugāju novada domes 21.04.2016. noteikumiem Nr.51  „Kārtī-
ba, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2016. gada 
vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” var iepazīties un iesnieguma veidlapu 
saņemt novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju 
nov.) pie sekretāres un pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv. Kontakt-
tālruņi: 27818471 – Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra vadītāka 
L.Kravale, 27869387 – Izglītības pārvaldes vadītāja B.Berkolde.

Izglītības pārvaldes vadītāja 
Biruta Berkolde

Piedāvā iespēju iesaistīties Eiropas 
brīvprātīgajā darbā

      Kas ir EBD?
Eiropas Brīvprātīgais darbs 
(EBD) piedāvā iespēju apceļot 
pasauli un apgūt jaunas iemaņas 
vai vienkārši mainīt savu dzīves 
virzienu. Tā ir iespēja, ko var iz-
mantot reizi mūžā vecumā no 17 
līdz 30 gadiem, sākot no 2 līdz 12 
mēnešiem. Rugāju novadā tagad 
ir akreditēta organizācija, biedrība 
„Mēs pasaulē”, kurai ir tiesības 
organizēt jauniešus brīvprātīga-
jam darbam Eiropā.

Kādi ieguvumi sagaida 
interesentus?

Eiropas Brīvprātīgā darba ietvaros 
ir iespēja strādāt, papildināt savas 
zināšanas un darba pieredzi sev 
interesējošā jomā. Programmas 
ietvaros Eiropas Brīvprātīgais 
darbs nebūt nenozīmē tikai so-
ciālās jomas projektus. Iespējams, 
ka šis faktors jauniešus bieži vien 

attur no došanās Eiropas 
Brīvprātīgajā darbā, jo viņi nevēlas 
darboties sociālajā jomā. Jaunieši 
var pieteikties arī citās jomās, 
piemēram, sports, māksla, mediji, 
kultūra, vide, politika u.c. nevēlas 
darboties sociālajā jomā. Jaunieši 
var pieteikties arī citās jomās, 
piemēram, sports, māksla, mediji, 
kultūra, vide, politika u.c. 

Kādas izmaksas sagaida 
brīvprātīgo? 

Šis darbs nav apmaksāts, taču 
arī jaunietim nav jāmaksā ne par 
ēšanu, ne par dzīvošanu, ne par 
sabiedrisko transportu uz dar-
bu un atpakaļ uz dzīves vietu. 
Brīvprātīgajam tiek segtas gan uz-
turēšanās izmaksas, gan ēdināšana, 
gan apdrošināšana, gan transporta 
izmaksas, brīvprātīgajam tiek dota 
arī kabatas nauda personīgajiem 
tēriņiem kā arī noteiktā apmērā tiek 

Rugāju novada skolu bērni aktīvi apmeklē 
peldbaseinu

apmaksāti brīvprātīgā ceļa izde-
vumi uz projekta vietu un at-
pakaļ (organizācijas var lūgt 
brīvprātīgajam iespējamu iegul-
dījumu ceļa izmaksu segšanā). 

Kad ir labākais laiks – 
pēc skolas, studiju laikā ?

Eiropas Brīvprātīgajā darbā 
var doties gan pēc vidusskolas 
beigšanas, gan pēc bakalaura 
vai maģistra grāda iegūšanas, 
gan arī studiju laikā. Tas ir at-
karīgs no katra jaunieša mo-
tivācijas un attiecīgās situācijas. 
Kāds var izlemt doties EBD 
pēc vidusskolas beigšanas, jo 
nav īsti skaidrs, ko vēlas studēt, 
bet pēc tam atgriežoties, studēt 
pārbaudīto. Kāds cits var do-
ties EBD pēc studiju beigšanas 
vai pamainot savu esošo darbu 
pret kādu jaunu, gūstot pieredzi, 
zināšanas, attieksmi un 

atpūšoties no ikdienas rutīnas. 
Kāds varbūt vienkārši vēlas iepazīt 
citu valsti, tās kultūru un cilvēku 
mentalitāti, iegūt jaunus draugus, 
kā arī iemācīties valodu. Jaunieši, 
kas pabeiguši augstskolu, var iz-
mantot šo iespēju un censties atrast 
tādu organizāciju, kurā varētu savas 
zināšanas lietot praksē un tādējādi 
gūt darba pieredzi, kuru nereti dar-
ba devēji prasa darba tirgū. Bet kāds 
varbūt vienkārši vēlas izbaudīt kaut 
ko jaunu un līdz šim nepieredzētu, 
lai iegūtu zināšanu bagāžu.
Eiropas Brīvprātīgā darba pro-
grammā var darboties ikviens, 
kam ir interese un motivācija.

Vairāk informācijas: 
http://jaunatne.gov.lv 

vai zvanot nevalstiskās 
organizācijas „Mēs pasaulē” 

vadītājai Mārītei Orniņai: 26355954

     Statistikas dati liecina, ka 
kopumā ik gadu Latvijā noslīkst 
150-200 cilvēku, tajā skaitā arī 
seši līdz septiņi bērni uz 100 
000 iedzīvotāju, kas ir sliktākais 
rādītājs visā Eiropas Savienībā. 
Pirms gada Latvijas Peldēšanas 
federācija rosināja ieviest 
obligāto peldēšanas apmācību 
sākumskolas klasēm visā Lat-
vijā. Lai to īstenotu, valstī būtu 
jāuzbūvē vēl 20 peldbaseini. 
Patlaban apmācības program-
ma ir izstrādes procesā, un tā 
paredz, ka peldēšanas nodarbī-
bai jābūt obligātai 1. - 4.klašu 
audzēkņiem visās vispārējās 
izglītības iestādēs, kurām peld-
baseins ir pieejams 50 kilomet-
ru rādiusā.
     Finansējums nodarbību 
ieviešanai ir nepietiekams, 
peldēšanas nodarbības bērn-
iem apmaksā pašvaldības – 
23 no tām ir pieejams vismaz 
viens publiskais peldbaseins. 
Tikai lielākās pašvaldības sav-
iem bērniem spēj nodrošināt 
nepieciešamās bezmaksas ap-
mācības. 
          Peldbaseiniem papildu   

finansējums no 
valsts vēl kādu 
laiku netiks 
saņemts. Tā vietā 
tuvāko gadu laikā 

esošā budžeta ietvaros varētu no-
drošināt katru sākumskolas skolēnu 
ar 38 stundu peldēšanas apmācību. 
Taču, kamēr šis jautājums valstiskā 
līmenī nav sakārtots, arī mūsu no-
vada pašvaldība, saņēmusi pārlieci-
nošu domes deputātu akceptu atbil-
stīgai   2016. gada budžeta pozīcijai, 
šajā mācību gadā nodrošināja iespē-
ju abu novada vispārizglītojošo sko-
lu skolēniem apmeklēt peldbaseinu.
          Pašvaldība atvēlējusi finanšu 
līdzekļus iespējai katram skolēnam 
no 1. līdz 11. klasei divās nodarbībās 
stundas garumā mācīties peldēt vai 
glābt citus ūdenī, divas reizes mācī-
bu gada laikā apmeklējot tuvāko ba-
seinu Balvos.
     Viena gada laikā ne visi iemācās 
peldēt. Kā atzīst speciālisti, ja peldē-
tu no pirmās klases regulāri – kaut 
vai vienu reizi nedēļā, protams, 
bērni daudz vairāk apgūtu.
       Aicinām iedzīvotājus būt uz-
manīgiem, šovasar atpūšoties pie 
ūdens, mācoties un mācot peldēt, 
un vienmēr atcerēties par savu un 
līdzcilvēku drošību.

Izglītības pārvaldes vadītāja 
Biruta Berkolde
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252. Rugāju Mazpulkam  - 25 gadi

iedomājami bez stiprām 
saimniecībām, bez stiprām ģi-
menēm. Un kādēļ gan mēs tādi, 
lai nebūtu, ja mūsu tēvi, vectēvi, 
kad līda līdumus, jau tad jaunajai 
paaudzei mācīja visas tradīcijas, 
ko tagad turpina arī Mazpulki. Mēs

esam lepni, ka mūsu novadā arī ir 
šī organizācija, kura ir pastāvēju-
si kopš tās atjaunošanas laika. Lai 
mums daudz šādu sakoptu lauku, 
it īpaši Rugāju novadā!” vēlēja D.
Tutiņa. 

Pasākuma dalībnieki kopā ar 252.Rugāju Mazpulka vadītāju Margaritu Stradiņu 

    Šogad, 252. Rugāju Mazpulks 
atzīmē 25. atjaunošanas gadadienu.
15.aprīlī, Rugāju tautas nama zālē, 
sanāca gan bijušie, gan esošie Rugā-
ju mazpulcēni, lai dalītos atmiņās 
par kopā pavadīto laiku, darbojoties 
Mazpulka organizācijā.
     Rugāju novada vidusskolas di-
rektore Iveta Arelkeviča atzina, ka 
lepojas, ka pateicoties skolotājas 
un 252. Rugāju Mazpulka vadītājas 
Margaritas Stradiņas uzņēmībai un 
aktivitātei mūsu skolā tika atjaunots 
un joprojām darbojas mazpulks, 
kas ir daļa no Latvijas mazpulku un 
starptautiskās “4H” kluba organ-
izācijas. “Reizēm brīnos, kas ir tie 
burvju rīki ar ko skolotāja Stradiņa 
piesaista un notur skolēnu interesi, 
kad visapkārt ir tik daudz citu vilinā-
jumu, citu aizraujošu nodarbju. Bet 
man šķiet, ka viens no noslēpumiem 
ir skolotājas patriotisms, Latvijas un 
darba mīlestība, un uzticība četru 
āboliņu ziedlapiņai “4H” vērtībā-  

Head (prātam, kas ziedojams 
skaidrām domām), Heart (sirdij, 
ko dalībnieks ziedo taisnībai un 
kvēlākai sajūsmai), Hand (rokām, 
lai darītu labākus darbus), Health 
(veselība, kas ir cilvēka dārgākā 
manta, ko mazpulka dalībnieks 
sargā, lai varētu labāk un ilgāk 
kalpot savai Tēvzemei - Latvi-
jai.) Mēs ikviens katru dienu to 
esam pieredzējuši un pārbaudī-
juši, un skolotāja mums to ar vien 
no jauna pierāda,” pārliecināta I. 
Arelkeviča. 
       Savukārt, Rugāju novada 
domes izpilddirektore Dai-
na Tutiņa, Mazpulka vadītā-
jai pasniedza atzinības rakstu 
“Par ilggadēju, pilsoniski aktīvu 
un atbildīgu darbību, stiprinot 
un popularizējot organizācijas 
pamatvērtības - latviskumu, val-
stisko pašapziņu, darba tikumu 
un sakoptus Latvijas laukus”.
       “Latvija, Rugāju novads nav 

Mazpulki ir lielākā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā, kas sniedz 
jaunas zināšanas, māca būt patstāvīgiem. Ar mazpulcēniem sākas jaunie 
politiķi un tautsaimnieki. Tas, ka arī Rugāju bijušie un esošie mazpul-
cēni, lepojas ar to, ka ir bijuši piederīgi un arī tagad ir šīs organizācijas 
dalībnieki, bija manāms gan viņu smaidos, gan dzirdams atmiņu stāstos. 

252.Rugāju Mazpulka vadītāja Margarita Stradiņa:

    “...tā brīnišķīgā, pēdējā Mazpulku nometne 1939.gada jūnijā, kad mēs 
pēdējoreiz visi atvadījāmies, aizgājām katrs savās mājās, noņēmām savas 
nozīmītes, noģērbām savas formas un palikām bāreņi. Taču, es gribēju Maz-
pulku atjaunot. Un es zināju, ka varu, un kaut kur man radās milzīgs spēks.   
         Balvu rajonā mani veda pa visām skolām un es atjaunoju visās skolās sep-
tiņus mazpulkus. Rugāju Mazpulks toreiz bija nostrādājis divus gadus viens 
pats, jo nebija, kur piereģistrēt. Ne Balvos, ne Rīgā – nebija, kur šo organizā-
ciju reģistrēt. Satikos ar jaunekli, savu brālēnu, kurš bija atbraucis no Ameri-
kas Savienotajām valstīm. Viņš Rugāju vidusskolā kādreiz bija bijis par Maz-
pulku priekšnieku. Teicu: “Jāni, palīdzi, mums vajadzīgs Mazpulks.” Domāju, 
ko es tur sēdēšu ministrijā, vai tad tiešām nav, kur piereģistrēt Mazpulku?  
Bet, Mazpulkus nodibināja. Mazpulka padomi dibināja Balvu rajonā. Gata-
vojāmies mazpulku nometnei. Izplānojām visu minūti minūtē. Nāca palīgā 
skolotāju kolektīvs, pagasts. Arī toreiz dziedājām “Lai ar sauli laukā ejam…”   
       Esmu pateicīga par ticību. Pateicīga visiem cilvēkiem, kuri man ticēja. Tā 
mēs gājām uz priekšu. Esam izgājuši cauri visām krīzēm, visiem vējiem esam 
cauri un garām gājuši. Esam jutuši, ka mūsu draugi aiziet, esam piedzīvojuši 
apkārtējo Mazpulku likvidāciju, jo trūkst skolēnu. Kur tad palika tie bērni? 
Bērni mīļie, dzimtenes mīlestība ir augstākā likme cilvēkam pasaulē. Tā ir 
vienīgā dzimtene, kurā esi dzimis, vienīgā mamma, vienīgais tētis ir te – tevis 
dēļ. Un tava dzīvība ir viņu rokās bijusi. Un tavas skolas gaitas, tava jaunība 
ir tavu vecāku gādība. Bet pašu vēlēšanās, tā ir pati galvenā. Priecāsimies, 
ka Dievs devis mums veselību, lai būtu savas dzimtenes mīlestības pārņemti, 
ka mūs nevar izsist no sliedēm tālie ceļi pa pasauli. Klīst pa pasauli jau nav 
nekāda māksla. Noturēties savā dzimtenē, noturēties pretī visām vētrām, vis-
am ļaunumam stāvēt pretī un savu vecāku, vecvecāku nodoto mantojumu – 
Latvijas zemi nevar atdot nevienam svešam cilvēkam. Un pārdot to par naudu 
ir nodevība. Paldies visiem cilvēkiem, kuri mums ir palīdzējuši. Kuri mums ir 
ticējuši, un bijuši kopā ar mums. Paldies, ka mums nekā netrūkst.”

Laura un Liene Ločmeles:
           
       “Kopš bijām mazpulcēni, vienmēr ejot pa āboliņa zālienu, bijām mēģinā-
jušas atrast veiksmes āboliņu ar četrām lapiņām. Tad kādā dienā mēs sapratām, 
ka mums jau ir lapiņa. Mūsu četrlapu āboliņa lapiņa ar siltu un atvērtu sirdi, 
čaklām un mīļām rokām, labām domām un veselīgu attieksmi pret dzīvi – esat 
jūs, skolotāj. Paldies jums par jūsu apbrīnojamo darbu. Viss, kas tika darīts, 
piedzīvots Mazpulkā, nekad netiks aizmirsts.”

Biedrības “Latvijas Mazpulks“ padomes priekšsēdētāja vietniece 
Ilze Kļava: 
         
      “Tieši tāpat kā Margarita, arī es Jaunlutriņos (Saldus novads), pirms 25 
gadiem veidoju Mazpulku. Tikai tā lielā atšķirība starp mani un Margaritu, ir tā, 
ka es veidoju Mazpulku lasot grāmatas par to, kas notika Ulmaņlaikos, braucu uz 
Eiropu skatīties kā darbojas “4H” klubi, bet Margarita veidoja mazpulku, zinot 
kāds bija Mazpulks un kāda bija viņa pati bija kā Mazpulku dalībniece Ulmaņlai-
kos, trīsdesmitajos gados, un tā ir milzīga atšķirība. 
            Braucot šurp, es atcerējos vienu gadījumu. Man bija 24 gadi, kad es ierados 
Mazpulku padomē un teicu tā  - vajag tagad mūsdienīgi! Taisīsim to Mazpulku 
solījumu tādu mūsdienīgāku, izņemsim ārā Dieva vārdu, tā vienkāršāk. Ja jūs 
zinātu kā Margarita rājās! Ārprāts, kā viņa mani rāja! Es to vēl tagad atceros. 
Bet es esmu no sirds pateicīga Margaritai, ka viņa kā Ulmaņlaiku cilvēks, neļāva 
sabojāt īstās Latvijas Mazpulku vērtības. Un paldies Dievam, ka mūsu Mazpulku 
solījums ir tāds kā Ulmaņlaikos.
          Lielākā Mazpulku vērtība ir tā, ka jums visiem Rugāji ir jūsu pasaules 
centrs. Un tieši tā pat kā man – man Jaunlutriņi ir pasaules centrs. Tā ir tā lielākā 
vērtība Latvijā, ka mazpulcēni tajās vietās, kur dzīvo, veido to savu dzimto vietu 
skaistu, saimniecisku, bagātu. Turēsimies pie četrlapu āboliņiem!”

Atjaunotā Rugāju Mazpulka audzēkne Simona Zelča: 

        “Bet liekas, ka skolas liepas vēl šūpo bērnības atmiņas par pirmo Rugāju vi-
dusskolas 252. Mazpulka organizācijas atjaunošanas dienu. Dienu, kurā skolotāja 
M. Stradiņa prata, spēja iedegt dzirksti mūsu sirdīs, prātos un ieinteresēt nopiet-
nam , apzinātam darbam. Atmiņā kavējos ar skolotājas palīdzību un pašu rokām 
darinātā  mazpulku formas tērpa un austo prievīti. Aušanu uz lielajām stellēm, 
dzimtas koka un dzimtas albūma sagatavošanu, kurš man ir līdzi Anglijā. 
      Starpbrīžos un brīvos brīžos kavējāmies skolotājas kabinetā, tur vienmēr 
bija daudz interesantu materiālu, no kuriem mācījāmies gatavot kolāžas un kom-
pozīcijas, klausījāmies stāstus par Sibīriju un mācījāmies no skolotājas dzīves 
pieredzes.  Atceros Mazpulku nometni ar agro celšanos. Lielo gatavošanos Valsts 
Mazpulku skatēm rudenī. Dārzā izaudzēto, ziemai sagatavatos ievārījumus un 
konservus, rokdarbus vedām rādīt citiem un vairākus gadus pēc kārtas ieguvām 
pirmās vietas Valsts mērogā. Tas bija liels gods un vislielākais paldies skolotājai 
Stradiņai. Izstādēs redzētais paplašināja redzesloku un mācīja būt lepniem par pa-
darīto darbu. Skolotāja Stradiņa mācīja mīlēt darbu un dabu, iegūt jaunas iemaņas 
un zināšanas . Tas palīdzēja manām tālākajām studijām Rīgā un Anglijā.       
        Sirsnīgu paldies sūta arī mana mamma Dzintra Zelča 1974. gada Rugāju 
vidusskolas absolvente, kura Jūs atceras kā zīmēšanas skolotāju, kā arī zīmēšanas 
pulciņa vadītāju. Paldies par skaistuma, cilvēcības, mīlestības un pacietības mācī-
bu.”

Teksts, foto: Agrita Luža
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Mazie pētnieki konkursā Balvos

Pētījumi- ceļš uz panākumiem

         1.aprīlī Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā notika ikgadējā pētnie-
cisko darbu aizstāvēšana 2. - 6.klašu  
starpnovadu konkursam „Gribu visu 
zināt”.
    Konkursā piedalījās 16 jaunie 
pētnieki no abām novada skolām: 
Eduards Dārziņš ar darbu „Sarka-
nais dārzenis tomāts”, Marika Gar-
backa- „Klavieru melnbalto taustiņu 
noslēpums”, Karīna Trimalniece- 
„Truši”,  Lauris Sīlis- „Mūrniecī-
ba”, Matīss Apšenieks - „Ābolu 
Muižniece- „Kultūras dzīve Balvos”, 
Viktorija Pasikova- „Dabiskie vides 
indikatori”, Daira Ikstena- „Brīnu-
mainais sāls”, Madara Dokāne 
- „Putni pie barotavām”, Matīss 

Leons- „Mūsu planēta- zeme”, Aivita 
Šolina- „Kaķi mūsu mājās”, Megija 
Bondare- „Dzīvnieki mūsu mājās”, 
Ralfs Leons- „Telefoni mūsu majās”, 
Armands Tutiņš- „Mūzikas instru-
menti”, Osvalds Tūmiņš- „Automo-
biļi”, Amanda Silauniece- „Zirgi”.
     Skolēnus sagatavoja skolotājas 
Ilze Dobrovoļska, Astrīda Circene, 
Agita Kukurāne, Anita Leone, Ive-
ta Useniece, Iveta Birkova, Anna 
Stērniniece, Līga Ikstena. Pateicības 
vārdi arī skolēnu vecākiem par sadar-
bību veicot pētījumus.
      Skolēni iegūst nozīmīgas kompe-
tences - ar skolotāja atbalstu izstrādā 
pētījuma plānu, vāc datus no in-
formācijas avotiem, izdara attiecīgus 

secinājumus, mācās sniegt 
skaidrojumu par vairāku soļu 
cēloņsakarībām, strādā pie datu 
attēlojuma, padziļina zinātnisku 
domāšanu un spriestspēju. Šie 
mazie pētījumi prasa piepūli, 
laika un darba ieguldījumu, bet 
tas ir ceļš pie labiem rezultāti-
em arī turpmākā izglītošanās 
posmā. 
          Sākumskolas Metodiskās 
komisijas  skolotāju ciešai sa-
darbībai Zinātniskai pētniec-
siko darbu jomā, šogad apritē-
ja  5 gadi. Tāpēc kā ekspertes 
uz darbu noklausīšanos bija 
ieradušās žūrijas pārstāves no 
RNV (Rugāju novada viduss-
kola) Dārta Stivriņa (8.kl.) un 
Arnita Garā (8.kl.). Rugāju no-
vada Eglaines pamatskolu pār-
stavēja Agnese Ikstena (9.kl.). 
Žūrijā bija aicināti arī RNV 
skolēni Reinis Ozoliņš un Rit-
vars Dobrovoļskis, jo pirms kri-
etna laika sprīža tieši šie skolēni 
izstrādāja savus pirmos pētnie-
ciskos darbus skolotājas Agitas 
Kukurānes vadībā, prezentēja 
tos Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā, rosināja un iedves-
moja ar savu labo praksi. Sa-
darbību uzsāka skolotājas Anita 
Stalidzāne un Agita Kukurāne.
          Laikam ritot, sākumskolas 
skolotājas sadarbību turpināja, 
izvērta to plašāk. Notika mācī-
bu priekšmetu olimpiādes 3. un 
4.klašu skolēniem matemātikā 

un latviešu valodā. Abu sko-
lu skolēni tikušies kopīgos 
pasākumos Olimpiskajā di-
enā, orientēšanās aktivitātēs, 
pasākumā „Kopā roku rokā”, 
skatuves runas konkursos,  ra-
došās aktivitātēs vasaras no-
metnēs u.c.
  Skolotājas šogad devās 
kopīgā pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Mālpils internāt-
pamatskolu, pabija Meža sko-
la Līgatnē. Pretvizītē uzņēma 
sākumskolas klašu kolēģes no 
Mālpils. Abas tikšanas noritēja 
pozitīvā noskaņā ar daudzām 
noderīgām ierosmēm radošam 
ikdienas darbam.
           Sekmīga sadarbība var 
notikt pateicoties abu skolu 
direktoru I. Arelkevičas un 
E. Stalidzāna, Rugāju novada 
domes Izglītības pārvaldes B. 
Berkoldes atbalstam. Skolēni 
saņēma pateicības, balviņas, 
saldus našķus un gandarījuma 
mirdzumu acīs par padarīto 
darbu. Septiņi skolēni - Edu-
ards, Marika, Lauris, Matīss, 
Egija, Viktorija, Daira ar labi-
em panākumiem startēja Balvu 
novada konkursā „Gribu visu 
zināt”. Sveicam jaunos pēt-
niekus!

Teksts, foto:
Rugāju novada 

Eglaines pamatskolas,
sākumskolas Metodiskās 

komisijas vadītāja
Iveta Useniece

Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina 
konkursā “Cālis - 2016”

    15.aprīlī, Rugāju tautas 
nama zālē, pulcējās skatītā-
ji, līdzjutēji un atbalstītāji, 
lai vērotu Rugāju novada 
mazo vokālistu konkursu 
“Cālis - 2016”. Konkursā 
šogad piedalījās divpadsmit 
braši, skaisti un dziedāt gri-
boši vokālisti. Uz jautājumu, 
vai dalībnieki ir gatavi kāpt 
uz skatuves, mazie dziedātā-
ji viennozīmīgi atbildēja, ka 
ir gatavi priecēt skatītājus un 
žūriju ar savām sagatavota-
jām dziesmām.
        Mazos dziedātājus vērtēja 
Rugāju novada domes izpild-
direktore Daina Tutiņa, Rugā-
ju novada tautas nama jauktā 
kora diriģents, mūzikas peda-
gogs un “Cāļu krusttēvs” Pēt-
eris Sudarovs, Rugāju novada 
vidusskolas un Balvu mūzikas 
skolas Rugāju filiāles absol-
vente Kristīne Serga, Rugā-
ju dāmu vokālā ansambļa 
vadītāja Santa Everte. 
      Paldies jāsaka arī 

skolotājām, kas cītīgi gatavoja 
mazos cāļus konkursam - Rugā-
ju novada vidusskolas skolotāja 
Velgai Smoļakai un Eglaines pa-
matskolas skolotājai Aijai Ikste-
nai.
      Aija Ikstena, jautāta, cik ilgu 
laiku sagatavo mazos vokālis-
tus šim konkursam, pastāstīja, 
ka to dara kopš atnāca strādāt 
uz Eglaines pamatskolu. “Šis 
bija jau astotais gads. Pirmajā 
gadā, kad sāku strādāt, uzreiz 
arī sākām šo tradīciju. Laika 
gaitā mūsu konkursam ir mainī-
jies nosaukums un tagad ik gadu 
bērni piedalās “Eglaines maza-
jā dziedātājā”. Manuprāt, katrā 
konkursā ir kaut kas labs, arī 
šogad bērni bija gatavojušies. 
Katrā ziņā, domāju, ka “Cālis” ir 
konkurss, kuram jānotiek katru 
gadu, jo mazajiem bērniem patīk 
gan gatavošanās process, gan 
kāpšana uz skatuves”, pastāstīja 
A.Ikstena.

Teksts, foto: Agrita Luža

“Cālis - 2016” dalībnieku iegūtās nominācijas:

“Cālis - 2016“ dalībnieki kopā ar skolotājām un žūriju

“Rugāju novada cālis 2016”
“Dziedošākais cālis 2016”
“Smaidīgākais cālis 2016”
“Graciozākais cālis 2016” 
“Saulainākais cālis 2016”
“Cālīte - dāmīte 2016” 
“Nopietnākais cālis 2016”
“Inteliģentākais cālis 2016”
“Cālis - džentelmenis 2016”
“Sirsnīgākais cālis 2016”
“Košākais cālis 2016”
“Brašākais cālis 2016”

Līga Tūmiņa
Tīna Leone
Santa Kupča
Rinards Kalnējs
Arvita Lonska
Ilze Pasikova
Gunita Kukurāne
Oskars Sideļņiks
Kārlis Anckins
Andris Anckins
Evelīna Briede
Jānis Pērkons

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



“Tonuss“ piedalās pavasara sadancī Alūksnē 

Deju kopas “Tonuss“ dalībniece pasākumā “Pavasarīga tikšanās 
Marienburgā“

     Atsaucoties uz deju kopas “Sidraba 
pavediens’’ ielūgumu,’’Tonusa’’dejotā-
jas 17.aprīlī ar pavasarīgu sajūtu devās uz 
Alūksni, lai piedalītos sadancī ‘’Pavasarīga 
tikšanās Marienburgā’’.
    Tikām mīļi sagaidītas pārbūvētajā kultūras 
centrā un pacienātas ar kafiju. Apskatījām 
ērtās telpas,  jauno, plašo skatuvi un zāli. Pa-
tika pinumu izstāde.
      Koncertā piedalījās 19 deju kopas, pārs-
varā no Vidzemes. Latgali pārstāvēja Lūcijas 
Jermacānes vadītie kolektīvi - Kubulu ‘’Rū-
tas’’, Balvu “Atvasara’’ un mūsu ‘’Tonuss’’, 
kā arī Žīguru dejotājas.
      Priekšnesumi bija daudzveidīgi un inte-
resanti, uzstājās arī tautas deju izpildītāji no 
Gulbenes un Smiltenes un  Gulbenes 

līnijdejotājas. “Tonuss’’rādīja 
“Gūda sīvu“ un  “Ziķerdanci”. 
Plašā pasākuma dvēsele bija Nellija 
Slišāne. Viņu un visus pārējos aiz-
kustināja pārsteigums - mazmeitas 
Amandas Nellijai veltītais dziedā-
jums.
         Saviesīgajā daļā skanēja “dzīvā” 
mūzika (izpildītājs bija no Balviem) 
un mutuļoja kustību prieks.
Mūsu pateicība par šo dienu no-
vada pašvaldībai, kultūras nodaļai 
un šoferītim Gatim. ’’Kurmenītes’’ 
lasītājiem vēlam pasākuma 
noslēgumā teiktos vārdus:
“Skaistākie sapņi lai iekrīt plauk-
stās - nelūdzot, neprasot, 

Piedalās starptautiskajā folkloras festivālā
    23.aprīlī - Jura dienā - et-
nogrāfiskais ansamblis ’’Benisla-
va’’ piedalījās 11. Daugavpils 
starptautiskajā folkloras festivālā. 
Tā bija skaista un vērtīga diena. 
Festivāla lielkoncertā Latviešu 
kultūras centrā varējām vērot liel-
iskus priekšnesumus gan pašmāju, 
gan ārzemju -Īrijas, Baltkrievijas, 
Lietuvas, Krievijas, Gruzijas - 
dalībnieku sniegumā.
   “Beņislava” dziedāja Daugavpils

universitātes zālē ar ļoti labu akustiku. Tas  
bija pasākums ‘’Gostūs pi Jura’’, kur ar 
dziesmām sveicām mazo Juri.
      Ar patiku vērojām staltos, lepnos folklo-
ras kopu dalībniekus, braši  dziedot un dejo-
jot. Prieks, ka tik daudz ir cilvēku, tai skaitā 
latgaliešu,  kuri ceļ godā savu senču kultūras 
mantojumu, nekautrējas un nenorobežo-
jas no tā, saprazdami savas darbošanās 
nozīmīgumu.

Teksts: Rasma Zuša

VPDK “Rugāji“ Grenctālē

         2.aprīļa rītā Rugāju Vidējās paaudzes deju kopa “Rugāji” sēdās autobusā un devās 
uz tāltālo Zemgali, lai iedejotu Grenctāles kultūras nama skatuvi un satiktos ar saviem 
draugiem Vidējās paaudzes deju kopu “Dzirnavnieks”. Tika izdejotas daudzas dejas un 
parādīta arī Latgales sirsnība, apveltot draugus ar lauku labumiem, kam sekoja arī VPDK 
“Dzirnavnieks” vēlme pēc ielūguma sadejoties Rugājos. Gaidīsim un cerēsim, ka vasarā 
sadejosimies Rugājos.
       Savukārt 16.aprīlī, Rugāju vidējās paaudzes deju kopa “Rugāji”, devās uz Dricāniem, 
lai sadejotos kopā ar Dricānu vidējās paaudzes deju kopu “Jumalo” pasākumā “Aprīļa pil-
ieni”. Sadancī piedalījās deju kolektīvi no Kaunatas, Briežuciema, Dricāniem, Riebiņiem, 
Galēniem, Nagļiem un Rugājiem.

Teksts: Santa Pērkone
Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada senioru tautas 
deju kopa “Ezerrieksts“

Gūst labus rezultātus deju kolektīvu skatē
        2016.gada 9.aprīllī, Balvu Kultūras un atpūtas centrā norisinājās Balvu 
deju apriņķa deju kolektīvu repertuāru pārbaudes skates. Deju ko-
lektīvus vērtēja žūrija: Ludzas deju apriņķa virsvadītāja - Sarmīte Stapule, 
Ludzas pilsētas ģimnāzijas deju pedagoģe - Elita Romanovska
Gulbenes deju apriņķa virsvadītāja - Zaiga Mangusa. No Rugāju novada 
skatē piedalījās trīs deju kolektīvi, gūstot labus panākumus.

Kolektīva nosaukums Vadītāja Punkti Pakāpe

Rugāju novada deju kopa 
„Rugāji”

Rugāju novada Jauniešu deju 
kolektīvs

Inta Sleža 41.67 1. pakāpe

39.8 2.pakāpeLucija Bukša

Astrīda 
Circene

38.17 2.pakāpe

Mazie dejotāji uzstājas Rīgā 

          Kādā aprīļa diena Rugāju novada bērnu deju kolektīvam ‘Ķipariņi” pagāja 
satraukuma pilna, jo bērni un vecāki posās braucienam uz Rīgu.  
       Pagājušajā gadā Rīgas V.Zālīša sākumskolas deju kolektīvs “Pastalnieki’ 
(Vadītāja Anta Tazāne) viesojās Lazdukalnā uz bērnu deju kolektīvu Sadanci, tādēļ 
tagad ‘Ķipariņi’ saņēma ielūgumu koncertēt galvaspilsētā.
       Koncerts noritēja nepiespiestā atmosfērā, pēc tam sekoja spēles un rotaļas. Kā 
arī kino apmeklējums T/C Alfa
      “Ķipariņu” vecāki un vadītāja Lucija Bukša saka lielu paldies Rugāju novada 
pašvaldībai par brauciena finansiālu nodrošināšanu.

Teksts: Santa Pērkone
Foto: No personīgā arhīva

Teksts: Agrita Luža
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negaidot...
“Visskaistākie vārdi lai at-
plaukst jums sirdī - pavadot, 
sagaidot, novēlot...”
“Skaistākās cerības lai dzimst 

no jauna - mīlot, ticot un 
pielūdzot...’’

Deju kopas “Tonuss“ vārdā,
Rasma Zuša



ATKLĀJAM TŪRISMA 
SEZONU RUGĀJU NOVADĀ
         Kā liecina dažādu pētījumu re-
zultāti par ceļošanu un tūrismu, tad 
cilvēkus ceļot visbiežāk motivē vēlme 
izzināt, kam seko vēlēšanās izrau-
ties no ikdienas. Mēs katrs sev var-
am uzdot jautājumu: “Ko es darīšu 
nākošajās brīvdienās?“ Un atbildes būs 
visdažādākās. Kāds, pēc garas darba 
nedēļas izvēlēsies atpūtu savās mājās, 
kāds izvēlēsies piedzīvojumus, taču 
ļoti liela daļa to cilvēku, kuri savu ikdi-
enu pavada pilsētā, gribēs doties ārpus 
tās.  
          Arī Rugāju novadā piedāvā jauku 
atpūtu un interesantus apskates objek-
tus, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 
tālākiem ciemiņiem un atpūtniekiem. 
    Šogad tūrisma sezonai gatavojas  
visas novada tūrisma saimniecības  
- brīvdabas senlietu kolekcija “Sai-
petnieki”, brīvdienu māju, pirts pa-
kalpojumu un ēdināšanas komplekss 
“Rūķīši”, staltbriežu dārzs  un brīvdi-
enu namiņš “Mežsētas”, atpūtas kom-
plekss “Mazezeriņi” pie Boževas eze-
ra, zemnieku saimniecība “ Mežaines” 
jas zirgu izjādes pakalpojumu sniegša-
nai. Saimniecībā tagad ir arī bērniem 
draudzīgs ponijs. Kopš pagājušā gada 

novadā ir jauna apskates saimniecība - lauku sēta “ Baķi”. 
Saimniecība atrodas ļoti ainaviskā un iekoptā vietā - Bo-
lupes kreisajā krastā, Rugāju pagastā. Bolupes piekrastes 
pļavās ganās vairāk nekā 100 Latvijas tumšgalves šķirnes 
aitu, kas tiek izmantotas gaļas un vilnas ieguvei. Nelielā 
daudzumā tiek audzēti vaislas truši. Saimnieki piedāvā ek-
skursiju pa apkaimes laukiem, pirts rituālus. Ja apmeklētā-
ji savlaicīgi piesakās, iespējams pasūtīt plovu ar aitas gaļu.
Jāpiebilst, ka ZS “Baķi“ šogad piedalās akcijā “Atvērtās 
dienas laukos“, kura notiks 21.maijā. 
          Aicinām visus interesentus izmantot iespēju un ie-
pazīt Rugāju novadu. Lielākā daļa cilvēku ir atvērti visam 
jaunam, tomēr ir arī tādi cilvēki, kuriem ir nedaudz bail 
izbraukt ārpus dzimtās valsts un tie labāk pavada laiku tur, 
kur ir nodzīvojuši visu savu dzīvi. Bet var taču sākt ar ma-
zumiņu – vispirms apceļot dzimto novadu, tad doties uz 
tuvāko pilsētu, kaut vai uz koncertu Latgales vēstniecībā 
“Gors” un pirms tā uzkāpt Rēzeknes pilskalnā. Var doties 
uz tuvāko pilsētu un novadu svētkiem,  un tikai tad, kad 
būsiet sevī ielaiduši aizrautīgo ceļošanas  garu, izlemt aiz-
braukt uz Viļņu, Lietuvā vai Berlīni, Vācijā. Un noteikti to 
darīt kopā ar saviem bērniem!  Vienā brīdī  pasaule pēkšņi 
kļūst ļoti sasniedzama. Ticiet, to atzīst visi, kas pamēģinā-
juši!

             

“Ceļošana ir  iespēja 
izrauties no ikdienas, skatīt 

ko jaunu un paplašināt 
redzesloku. 

Lielisks vaļasprieks. 
Tas nav dārgi, ja plāno 

savlaicīgi. Var ceļot tālu, 
taču tepat Latvijā un 

Latgalē ir tādas pērles, par 
kurām mēs pat 

nezinām, kuras pārsteidz, 
sajūsmina, iedvesmo un tās 

ir vērts redzēt!”

Izjādes ar zirgiem un zirgu pajūgiem, viz-
ināšanās ar drošku vai kamanām, poniju, 
jāšanas nodarbības Z/S “Mežaines“

Brīvdienu māja, pirts pakalpojumu un 
ēdināšanas komplekss “Rūķīši”

Staltbriežu dārzs  un 
brīvdienu namiņš “Mežsētas”

Brīvdabas senlietu kolekcija “Saipetnieki” Atpūtas komplekss “Mazezeriņi” pie Bože-
vas ezera

Apskates saimniecība - lauku sēta “Baķi”

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgajiem arhīviem 
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      11. janvārī Vidzemes tūrisma asociācija 
izsniedza numuru 34 pirmajam reģionālajam velo-
maršrutam Latgales teritorijā. Velomaršruta kopē-
jais garums ir 169 km un tā atklāšanas pasākums 
tiek plānots 21. maijā.
        2015. gadā Rugāju, Balvu, Viļakas, Balti-
navas un Kārsavas, pašvaldības noslēdza sadar-
bības līgumu par kopēju un mērķtiecīgu darbī-
bu, lai veicinātu tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē. 
Šī sadarbība ir vainagojusies ar pirmo rezultātu 
– ir izstrādāts velomaršruts pa Ziemeļlatgali un 
šis būs pirmais marķētais velomaršruts Latgalē. 

Ziemeļlatgales novadu tūrisma speciālisti sa-
darbībā ar SIA „Sports S” vadītāju Santu Pae-
gli izstrādāja pirmo Latvijā apļveida maršru-
tu, kas iet cauri vis-iem pieciem novadiem 
un pavasarī tiks marķēts ar velo norādes 
zīmēm abos virzienos. Marķēta velo maršruta 
priekšrocība ir tā, ka bez kartes palīdzības, se-
kojot tikai norādēm var izbraukt visu maršru-
tu. Tas ir Eiropas un pasaules līmenis.
       Paralēli tiek strādāts arī pie velomaršruta 
„Rypoj vasals!” kartes izdošanas, lai ceļotā-
ju uzmanību pievērstu arī apskates vietām un 

Aicinām izmēģināt velomaršrutu 
nr. 34 „Rypoj vasals!”

169 km garajā velomaršrutā tiek uzstādītas velo norādes zīmes abos virzienos. 

informētu par atpūtas iespējām un naktsmīt-
nēm visa maršruta garumā. Ar katru gadu pal-
ielinās pieprasījums pēc veselīga dzīvesveida 
un velotūrisms ir viens no aizraujošākajiem 
veidiem, kā bagātināt savas brīvdienas, tāpēc 
aicinām arī tevi doties izbaudīt Ziemeļlatgali 
ar velosipēdu!

Velomaršruta 
“ Rypoj vasals” 

oficiāla atklāšana notiks 
21.maijā plkst 11:00 
pie Rugāju novada domes. 

Jau no plkst. 10.00 pie ieejas 
Rugāju parkā bērni un jaunieši 

ar velosipēdiem varēs 
piedalīties veiklības stafetēs un 
viktorīnā par Rugāju novadu, 

zinošākie un veiklākie 
tiks arī pie balvām. 

Uzreiz pēc velomaršruta atklāšanas 
plkst 11.30 tiks dots starts 

velo orientēšanās sacensībām pa 
Rugāju apkārtni ar velosipēdiem. 

Uzvarētāju apbalvošana  plkst. 14.30 
Rugāju parkā. Sacensību nolikums tiks 
publicēts Rugāju novada mājas lapā. 

Sacensību dalībniekiem obligāti 
nepieciešamas atstarojošās vestes!

Teksts: Agrita Luža
Foto: Mārīte Orniņa

“Velosipēds ir laba iespēja 
izkustēties svaigā gaisā, baudīt dabu, 

skaistus skatus, apskatīt vietējos tūrisma 
objektus, satikt vietējos cilvēkus 

un uzsākt sarunu ar viņiem. ”

Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja Mārīte Orniņa ar 
ceļošanu un tūrismu ir uz “tu“. Tikai pajautājiet, un viņa ieteiks lieliskas vietas atpūtai, 
pastāstīs par vilinošiem piedāvājumiem piedzīvojumu meklētājiem. Arī par jauno velo-
maršrutu M. Orniņa izsakās atzinīgi. 

Kas, ir tas, kas, sākoties jaunai tūrisma sezonai, visvairāk interesē ceļotājus?
Arvien vairāk tūristus Latvijā interesē dažādas apskates saimniecības, kurās ģimenes ar bērniem no 
pilsētas var apskatīt lauku dzīvnieciņus, tos pabarot, samīļot.  Ļoti iecienītas ir lauku saimniecības, 
kurās var iegādāties dažādus lauku labumus un tos degustēt. Ir cilvēki, kuri ceļo “medījot” dažādas 
jaunas sajūtas un garšas. Lielā cieņā ir apskates vietas, kurās var līdzdarboties.

Pavisam drīz tiks atklāts pirmais marķētais velomaršruts Latgalē. Kāda ir jūsu nostāja pret 
šo jaunieviesumu?
Lieliska iespēja bez grūtībām apceļot kādu reģionu, jo tikai jāseko norādēm uz ceļa, var pat doties 
bez kartes, jo marķējums sniedz šādas priekšrocības. 

Cik vērtīgi ir izvēlēties ceļošanu ar divriteni?
Vasaras laikā, pēc kārtīgi nostrādātās darba nedēļas, piektdienas vakarā pilsētniekiem patīk iesēsties 
savā automašīnā, uzlikt uz jumta mašīnai divriteņus un doties labi tālu baudīt dabu pie ūdeņiem. 
Velosipēds ir laba iespēja izkustēties svaigā gaisā, baudīt dabu, skaistus skatus, apskatīt vietējos 
tūrisma objektus, satikt vietējos cilvēkus un uzsākt sarunu ar viņiem.

Ar ko, velomaršruti visā Latvijā, varētu piesaistīt potenciālos tūristus?
Marķēta velomaršruta vēstījums ceļotājam ir tāds, ka  ceļotājs kā viesis šeit, šajā reģionā ir gaidīts, 
par viņa vajadzībām ir padomāts -  maršruta garumā viņš  ir gaidīts ikvienā tuvumā esošā naktsmīt-
nē, ēdināšanas iestādē, apskates objektā un ir padomāts par tieši par viņa kā velotūrista ērtībām. 
Ja maršruts iet pa autoceļu, tad marķējums ir arī ziņa autobraucējam, ka šajā posmā ir arī citi sa-
tiksmes dalībnieki un velosipēdists var justies daudz drošāk uz ceļa! Marķēts velomaršruts tā ir 
velotūrista drošības un ērtību  garantija ceļojuma laikā.

“Kurmenīte“  2016. gada aprīlis TŪRISMS 11

Velomaršruta karte būs pieejama 
Rugāju novada mājas lapā 

www.rugaji.lv sadaļā Tūrisms
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AICINA PIEDALĪTIES MUZEJU NAKTĪ
2016. GADA 21. MAIJĀ 

Rugāju novada muzejs būs atvērts 
no plkst. 20:00 – 24:00

Būs apskatāma muzeja pastāvīgā ekspozīcija, tiks piedāvātas dažādas 
aktivitātes (rakstīšana ar tintes pildspalvu, ar veco rakstāmmašīnu, 
uz lielā ekrāna tiks demonstrētas vēsturiskas fotogrāfijas u.c.) un 

meistardarbnīcas (vērpšana ar ratiņu u.c.)

Esiet aktīvi un apmeklējiet 
Muzeju nakti arī visā Latvijā!

Dievkalpojumi  MAIJA mēnesī  prāvesta O. Misjūna 
vadītajās Rugāju novada baznīcās

AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

05.05. plkst. 12:00, Kunga Debeskāpšanas svētki,lieli svētki
15.05. plkst. 12:00,  SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA 
(VASARSVĒTKI), lieli svētki. Pirms dievkalpojuma plkst. 11.00 
būs Garīgās mūzikas koncerts.
22.05. plkst. 12:00, VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA
29.05. plkst. 12:00, Euharistiskā procesija ar 4 Evanģēlija 
dziedājumiem. Tiks dota svētība bērniem un svētīs tējas zāles.

SKUJETNIEKU  baznīciņā
14.05. plkst. 11:00,  SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA 
(VASARSVĒTKI), lieli svētki.
26.05. plkst. 12:00, KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS

“4. maijs vienmēr atgādinās par dienu, kad tika pieņemts drosmīgs lēmums, kas ļāva pārcirst 
vardarbīgi uzspiesto saiti ar totalitāru režīmu. Šī izšķiršanās bija jāizdara vispirms katram 

Latvijas cilvēkam savā sirds balsojumā, un katram Augstākās padomes deputātam tā bija politiski 
jāapliecina ar savu «jā» vai «nē», pieņemot «Deklarāciju par Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanu.” (V. Vīķe Freiberga)

Sveicam Rugāju novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas dienā!
Rugāju novada dome

Kultūras pasākumi Rugāju novadā 
maija mēnesī

Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem 
Rugāju novadā

Mātes dienas pasākums, Rugāju tautas namā

Jaunieša Riharda Krilova ģitārspēles 
meditatīvais koncerts, Rugāju tautas namā

Lazdukalna saieta namā Tilžas amatierteātra 
“Spogulis“ izrāde “Ak, maigā sirsniņa“

Vasarassvētku garīgās mūzikas koncerti Rugāju 
novada baznīcās

Pavasara gadatirgus Rugājos, Rugāju parkā

01.05.2016. 

06.05.2016

07.05.2016.

14.05.2016.

15.05.2016

21.05.2016

21.05.2016. Ziemeļlatgales velo maršruta Nr.34 “Rypoj 
vasals“ atklāšana pie Rugāju novada domes. 
No plkst. 10.00 Rugāju parkā šķēršļu joslas un 
riteņbraucēju paraugdemonstrējumi, 
viktorīna “Zini vai mini par Rugājiem“

Sekojiet līdzi informācijai par 
pasākumu norises laikiem! 


