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Semināru Rugājos vadīja Svetlana Tomsone un  biedrības “Balvu rajona partnerība“ administratīvā 
stratēģijas vadītāja – Ilze Daukste, kura darbu biedrībā uzsāka šī gada martā. 

           Kā tika solīts, tad šopavasar atsākas 
LEADER projekti. Tāpēc, visi interesenti, to 
skaitā arī Rugāju novada iedzīvotāji, tiek ai-
cināti realizēt savas idejas, izmantojot projek-
tos pieejamo finansējumu. Lai gūtu plašāku 
ieskatu, biedrība “Balvu rajona partnerība” 
organizē apmācību semināru ciklus potenciā-
lajiem LEADER projektu iesniedzējiem.

Interesenti tika informēti, ka projektu 
konkursi tiek izsludināti pēc šādiem 
mērķiem (M1; M2) un rīcībām (R.1.1.utt.): 

Uzņēmējiem: 

M1 “Veicināt ekonomisko attīstību 
Ziemeļlatgalē” 
R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās 
un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē;
R.1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku 
saimnieciskajai darbībai.

Pašvaldībām, biedrībām, juridiskām un 
fiziskām personām: 

M2 “Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas 
dzīves vides radīšanu un pilsoniskās 
sabiedrības aktivitātes” 
R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas 
un kultūras mantojuma objektus, sakārtoša-
na pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai;
R.2.2. Baltinavas vēsturiskā centra laukuma 
labiekārtošana;
R.2.3. Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma 
un sporta piedāvājumu pilnveidošana;
R.2.4. Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunoša-
na un tās apkārtnes labiekārtošana;
R.2.5. Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu 
kapliča” atjaunošana;
R.2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vi-
etējiem iedzīvotājiem;
R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību sagla-
bāšana un popularizēšana.

Aicinām izmantot iespēju un iesniegt 
LEADER projektus

Biedrība “Balvu rajona partnerība” ir 
izsludinājusi atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku at-
tīstības programmas 2014.-2020.gadam pasā-
kumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. 
Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar 
biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto 
Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam. Projektu 
iesniegumu pieņemšana sāksies no 2016.gada 
18.aprīļa līdz 2016.gada 18.maijam “Balvu 
rajona partnerībā”.
         LEADER projekti ir viena no lielās Lau-
ku attīstības programmas apakšprojektiem. 
Lauku attīstības programmai šajā periodā no 
2014.-2020.gadam ir piešķirts lielāks finansē-
jums, ne kā tas bija iepriekšējā gadā. 

         Seminārā, klātesošajiem tika sniegta in-
formācija par to, kāda ir LEADER projek-
tu pieeja, kāds ir tās mērķis un rīcības plāns. 
Tāpat, pārstāves pastāstīja par plānotajām aktiv-
itātēm, attiecināmajām izmaksām, pozicionēju-
mu, lai saņemtu publisko finansējumu, projektu 
vērtēšanas kritērijiem uzraudzību un sankcijām. 
           “Atceros, ka pagājušajā gadā bijām gan 
Rugājos, gan Lazdukalnā. Process līdz projektu 
īstenošanai ir diezgan ilgs - gandrīz gads. Bet, 
paldies Dievam, šodien jau varam runāt par 
reālām lietām, nevis par to kā varētu būt,”noteica 
Svetlana Tomsone. 

Informācija par projektu iesniegšanu: 
www.lad.gov.lv/LAP investīciju pasākumi 2014 -2020

Teksts, foto: Agrita Luža
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DOMES SĒDES LĒMUMI

2016.gada 17.marta 
kārtējās domes sēdes pieņemtie lēmumi

Apstiprināja SIA ,,Lauku zemju inženieri”, izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam „Lauvas”, kadastra apzīmējums 3874 
018 0015, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

Apstiprināja SIA ,,Austrumu mērnieks”, izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam „Zupāni”, kadastra apzīmējums 3874 012 
0223, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

Precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3874 019 0135 platību 
no 7.4 ha uz 7.16 ha;

Apstiprināja grozījumus Rugāju sociālās aprūpes centra nolikumā.

Apstiprināja Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļas nolikumu.

Nolēma mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0061 001 adresi 
no Liepu iela 3, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., uz – Liepu 
iela 1, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.

Nolēma mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0300 001 adresi 
no Liepu iela 5, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., uz – Liepu 
iela 3, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.

Nolēma mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0300 004 adresi 
no Liepu iela 5A, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., uz – Liepu 
iela 5, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577. 

Nolēma atbalstīt biedrības „Mēs pasaulē” iesniegto un apstiprināto pro-
jektu „Iedvesmo sevi dzīvei”, kurš pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts 
meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums 
„Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” un 
2015. gada 22. decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” 
ziedojumu sociālajai jomai, iesniegts nodibinājumā „Ziedot.lv”.
Nolēma piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu - 350,00 EUR 
(trīs simti piecdesmit euro, 00 centi).

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu biedrībai „Latvijas Politiski represē-
to apvienība” politiski represēto personu salidojuma organizēšanai EUR 
70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Noteica maksu EUR 0.60 (bez PVN) par 1 m3 patērētā dzeramā ūdens 
pēc ūdens skaitītāja rādītājiem. 
Noteica maksu EUR 0.94 (bez PVN) par 1 m3 par kanalizācijas lietošanu. 
Noteica maksu par rēķina nosūtīšanu EUR 0.56 (bez PVN) par viena 
rēķina nosūtīšanu. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. maijā.

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

Esiet mīļi sveicināti, pavasarī!
        Esam sagaidījuši priecīgāko, košāko brīdi gadā, kad 
sirds iesilst, redzot pirmo uzziedējušo sniegpulkstenīti 
un narcisi, kā pierādījumu: “Redz esmu bargo ziemu 
aizvadījusi, un nu, pilna spēka priecēju ar ziedu.”

        Pagājis marts, notikuši 
dažādi pasākumi. Sakarā 
ar 25. gadadienu uz kopā 
sanākšanu Rīgā tika aicinā-
ti visas Latvijas mazpulki. 
Mūsu novada mazpulks 
izpelnījās labus vārdus par 
to, ka ar mazpulcēniem jor-
ojām kopā no dibināšanas 
dienas ir mazpulcēnu 
vadītāja Margarita Stradiņa. 
Daudz patiesu un sirsnīgu 
emociju deva pasākums 
Eglaines pamatskolā bērni-
em ar īpašām vajadzībām 
”Kopā roku rokā”. 
      Aizvadīta ziema, esam 
gatavi pavasara darbiem. 
Nākamajās nedēļās gaidā-
mas vairākas tikšanās. 

Pirmoreiz, kamēr uzsā-
cis darbu esošais Minis-
tru kabineta sastāvs, uz 
sarunu novada vadību ai-
cina Ministru prezidents 
Māris Kučinskis. Ļoti in-
teresē daudzi jautājumi, kas 
tiks uzdoti, par iedzīvotā-
jiem, izglītību, ceļiem, 
uzņēmējdarbību, bēgļiem.
        Kā sākotnēji tika solīts, 
maijā atsāksies LEADER 
projekti, un tiks izsludinā-
ta pirmā kārta. Esiet ak-
tīvi, realizējiet savas ide-
jas, sekojiet līdz semināru 
gaitai par projektu izstrādi.
        Pēc mēneša visi  tiks ai-
cināti piedalīties sestdienas 
talkā, lai padarītu skaistā-
ku, sakoptāku vietu, kurā 

dzīvojam. Šopavasar  Rugā-
ju novadā tiks iestādīti 200 
ozoli, kas ir veltījums un 
dāvana mūsu valstij gaidā-
majā 100 gadu jubilejā. 
Simts sarkanlapu ozoliņi, 
ko stādīsim, no zīles 
izaudzēti Pužuļu īpašumā. 
Vēl simts ozoliņus mums 
dāvinās Latvijas Valsts 
meži.Tāpat katrs, sakopsim 
savas mājas, lai ar lepnu-
mu varētu sagaidīt Latvijas 
Republikas Neatkarības at-
jaunošanas dienu.

Darbīgu  aprīli vēlot,
Rugāju novada domes 

priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine

ATGĀDINĀJUMS!
LAD darbinieku konsultācijas par Platību maksājumu 
pieprasījumu aizpildīšanu, EPS līgumu slēgšana u.c. 

Rugāju novadā 14.aprīlī
No plkst. 09:00 - 16:30 Rugāju novada bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, 
Rugājos
No plkst. 09:00 - 16:30 Lazdukalna pagasta bibliotēkā, Bērzu ielā 6, 
Benislavā

Informācijai: 
Lauku attīstības konsultante 
Velta Leone 
mob.t.28398550 
e-pasts: lauki@rugaji.lv

Par brīvprātīgā darba organizēšanu Rugāju 
novada pašvaldības iestādēs
          Ir apstiprināta instrukcija “Par brīvprātīgā darba organizēšanu Rugā-
ju novada pašvaldības iestādēs”. Dokuments nosaka vienotu brīvprātīgā 
darba organizēšanas un uzskaites kārtību Rugāju novada pašvaldības 
iestādēs. Saskaņā ar instrukciju Rugāju novada dome pašvaldības mā-
jaslapā publicēs informāciju par Rugāju novada pašvaldības iestāžu iz-
veidotajām brīvprātīgā darba vietām.
          Instrukcijas izpratnē brīvprātīgā darba organizētāji ir Rugāju novada 
pašvaldības iestādes. Brīvprātīgā darba vietu uzskaiti, brīvprātīgā darba 
veicēju uzskaiti veiks Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu izglītības 
centrs. Informējam, ka brīvprātīgā darba veicējs ir fiziskā persona, kas 
sasniegusi 13 gadu vecumu. Personas vecumā no 13 līdz 16 gadu vecum-
am, ir tiesīgas veikt brīvprātīgo darbu, ja to likumiskais pārstāvis devis 
rakstveida piekrišanu
       Personas, brīvprātīgā darba veicēja pieteikumu var iesniegt Rugāju 
Jauniešu iniciatīvu – interešu izglītības centrā (Kurmenes iela 69, 
kontaktinformācija: Līga Kravale 27818471). 
        Plašāka informācija par brīvprātīgo darbu www.rugaji.lv . 

LAZDUKALNA BIBILOTĒKAS darba laiks no 2016.gada 1.aprīļa:
Pirmdiena - piektdiena no plkst. 09.00 līdz 17.00

Pusdienu pārtraukums - 13.00-13.30
Mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena
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      Slimību profilakses un kon-
troles centrs informē, ka katru 
gadu valsts apmaksātās vak-
cinācijas pret ērču encefalītu 
bērniem no 1 gada vecuma līdz 
18 gadu vecuma sasniegšanai 
notiek saskaņā ar Ministru ka-
bineta 2000.gada 26.septembra 
noteikumu Nr.330 “Vakcināci-
jas noteikumi” 23.1. apakšpunk-
tā noteikto:
      “23.1. teritorijās, kuras sas-
kaņā ar Slimību profilakses 
un kontroles centra epidemi-
oloģiskās uzraudzības datiem ir 
visaugstākā saslimstība ar ērču 
encefalītu (ērču encefalīta

Valsts apmaksāto bērnu vakcināciju (pret ērču 
encefalītu) sarakstā arī Rugāju novads

endēmiskās teritorijās), ja bērna 
deklarētā dzīvesvieta ir ērču en-
cefalīta endēmiskajā teritorijā. 
Vakcināciju plāno un veic ģimenes 
ārsts, kura pamatprakse ir at-
tiecīgajā teritorijā.
   Veicot epidemioloģiskās uz-
raudzības datu analīzi par saslimstību 
ar ērču encefalītu 2011.-2015.gadā, 
Slimību profilakses un kontroles cen-
trs ir sagatavojis un Veselības minis-
trija ir saskaņojusi teritoriju sarakstu 
valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas 
pret ērču encefalītu veikšanai 2016.
gadā, kurā iekļauts arī Rugāju no-
vads.

Novads
Vidējais saslimstības gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

(2011.- 2015.gadā)

Bērnu skaits teritorijā (Pil-
sonības un migrācijas lietu 

pārvaldes dati)

Rugāju
novads

35,3 387

Informatīvs seminārs uzņēmējiem par 
pieejamo ES fondu finansējumu

LAIKS TĒMA

10.00 -10.05

10.05– 10.35

Ievads
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs

10.35– 11.05

11.05– 11.35

11.35- 12.05

12.05-12.25

12.25- 12.55 Atbalsta pakalpojumi un konsultācijas  uzņēmējiem
Eiropas biznesa atbalsta tīkls

12.55- 13.05

Aktualitātes par pieejamo ES fondu finansējumu
Latgales plānošanas reģions LUC

Par ES fondu finansējumu tūrisma un uzņēmējdarbības 
projektos
Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde

LEADER projekti uzņēmējiem
Balvu rajona partnerība

Kafijas pauze

Ieskats SAM 3.3.1. un SAM5.6.2/1. plānotajos 
pasākumos
Balvu novada pašvaldība attīstības nodaļa

Par pieejamām atbalsta programmām uzņēmējiem
ALTUM Gulbenes filiāle

13.05-13.15 VID elektroniskās deklerēšanās sistēmas aktualitātes 
2016. gadā
Valsts ieņēmumu dienests Balvu klientu apkalpošanas 
centrs

13.15-13.25 Darba devējiem piedāvātie pakalpojumi
Nodarbinātības valsts aģentūra Balvu filiāle

13. aprīlī plkst.10.00 Balvos, Vidzemes iela 2B, konferenču zālē Lat-
gales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar 
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru” rīko informatīvo semināru 
par pieejamo ES fondu finansējumu uzņēmējiem

Pieteikšanās Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā – zvanot 
26461435 vai rakstot gunta.bozoka@balvi.lv līdz 8. aprīlim.

Labklājības ministrija pilnveidos pasākumus 
bezdarbnieku atbalstam
      Cilvēkiem, kas ilgstoši ir 
bez darba, paredzēta virkne at-
balsta pasākumu, kas veicinās 
bezdarbnieku motivāciju, kā arī 
iesaisti aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos un iekārtošanos 
piemērotā pastāvīgā darbā. Ak-
tivitātes īstenos Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Atbalsts ilg-
stošajiem bezdarbniekiem” iet-
varos.
    Labklājības ministrija (LM) 
veiks izmaiņas pasākuma „Kom-
ersantu nodarbināto reģionālās 
mobilitātes veicināšana” nosacī-
jumos, paredzot, ka atbalstu 
reģionālajai mobilitātei varēs 
saņemt arī tie nodarbinātie, kuri 
nodibinājušu dienesta attiecības 
un uzsākuši darbu publiskā se-
ktora iestādē. Līdz šim šāda 
iespēja bija paredzēta tikai, 
uzsākot darbu pie komersanta.
       Izmaiņas būs arī darba vadītā-
jiem subsidētās nodarbinātības 
pasākumu ietvaros. Viņiem 
turpmāk nebūs nepieciešama 
izglītība vai darba pieredze pro-
fesijā, ja bezdarbnieku plānots 
nodarbināt vienkāršo profesiju 
darbos.
      Tāpat plānots paredzēt iespē-
ju bezdarbniekus Algotajos 
pagaidu sabiedriskajos darbos 

iesaistīt arī uz īsāku darba laiku, ja 
objektīvu apstākļu dēļ darbu nav 
iespējams veikt normālā darba lai-
ka ietvaros (8 stundas dienā).
     Lielāks atbalsts paredzēts jau-
niešiem, kas iesaistīsies aktīvajos 
nodarbinātības pasākumos. Aktīv-
ajā nodarbinātības pasākumā „Dar-
bam nepieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā” iesaista jau-
niešus bezdarbniekus vecumā no 
18 līdz 29 gadiem. Līdz šim tajā 
varēja piedalīties jaunieši līdz 24 
gadiem.
     Tāpat plānots palielināt algas 
dotācijas apmēru jaunietim bez-
darbniekam aktīvās nodarbinātības 
pasākumā „Pirmā darba pieredze 
jaunietim”. Par pilnu darba laiku 
pirmos sešus mēnešus varēs saņemt 
200 eiro (iepriekš 160 eiro), bet 
jaunieši bezdarbnieki ar invalidi-
tāti – 300 eiro (iepriekš 240 eiro). 
Atlikušajos 6 mēnešos plānots iz-
maksāt 160 eiro (iepriekš 100 eiro), 
bet jauniešiem bezdarbniekiem ar 
invaliditāti – 240 eiro apmērā (ie-
priekš 200 eiro).

Informācija: 
Marika Kupče, 

LM Komunikācijas 
nodaļas vadītāja

EUREGIO  “PSKOV - LIVONIA”

Aicina uz 8. Uzņēmēju partneriātu
Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” Igaunijas sekcija  sadarbībā ar Ple-
skavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameru  un eiroreģio-
na Latvijas sekciju 2016. gada  21. un 22. aprīlī Valgā (Igaunija) 
organizē astoto pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos – partneriātu. 
Partneriātā piedalīsies Latvijas un Igaunijas pierobežas uzņēmēji, kā 
arī  Krievijas (Pleskavas apgabals) un Baltkrievijas (Dokšicu rajons) 
uzņēmēji un uzņēmējdarbību veicinošās institūcijas.

Partneriāta norise:

21. aprīlī no plkst. 11:00 
Valgas Profesionālās izglītības centrā partneriāta atklāšana, individuālas 
sarunas starp partneriem par sadarbības iespējām biznesa attīstībai 
(saskaņā ar grafiku), vietējo uzņēmumu apmeklējums, paneļdiskusija, 
vakariņas neformālā atmosfērā. 

22. aprīlī tiek plānots kopīgi apmeklēt  Baltijas valstīs vērienīgāko 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības un pārtikas izstādi 
Maamess 2016 Tartu. Partneriāta dalībniekiem izstādes apmeklējums 
bez maksas.

Papildus informācija – 29163807 (Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” 
Latvijas sekcijas izpilddirektors Juris Annuškāns) vai 26133029 
(Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” Latvijas sekcijas sekretāre 
Ineta Bordāne).
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Lielie plēsēji Latvijā un Baltijas valstīs - dabas vērtība vai problēma?

Teritorijas, kurās pēdējo 10 
gadu laikā nomedīti vismaz 

10 vilki: 38 vietas pēc 
nomedīto vilku 

skaita sarindotas 
no 1. līdz 35. vietai.

    Rugāju novada dome sadarbībā ar Lat-
vijas Valsts mežzinātnes institūtu  „Sila-
va”  (LVMI „Silava”) 2016.gada 2.martā 
rīkoja semināru par tēmām, kas aktuālas  
ne tikai medību kolektīvu vadītājiem, 
medniekiem, bet arī citiem interesentiem 
– zemju īpašniekiem, zemniekiem. Sem-
inārs bija plaši  apmeklēts, jo piedalījās arī 
blakus novadu mednieki. Seminārā tika 
apskatītas dažādas tēmas, par medībām, 
medījamo dzīvnieku skaita regulēšanu, 
lielo plēsēju populācijas stāvokli, medību 
nosacījumiem Latvijā.
   LVMI „Silava” darbojas pētniecības 
jomā un vienā no prezentācijām „Lielo 
plēsēju populācijas stāvoklis, aizsardzības 
prasības un nomedīšanas nosacījumi Lat-
vijā”  tika sniegti statistiskie dati, balsto-
ties uz pētījumu rezultātiem.
  Zemniekiem, it īpaši aitkopjiem, vilki 
rada nopietnus zaudējumus saimniecībām. 
Eiropā šis plēsējs tiek aizsargāts, taču 
Latvijā attieksme pret šo dzīvnieku nebūt 
nav viennozīmīga. Eiropas valstu mērogā 

vilks ir apdraudēts un tādēļ iekļauts 
aizsargājamo sugu sarakstos. Šo 
sugu aizsardzību nosaka Latvijā ra-
tificētas starptautiskās konvencijas 
un Eiropas Savienības kumdošana. 
Taču minētie starptautiskie doku-
menti pieļauj ar vietējiem apstākļi-
em saistītas atkāpes no vispārējām 
prasībām, ja vien vietējo specifiku 
pamato ar regulāri ievāktiem dat-
iem.
      Pamatojoties uz vilku monitorin-
ga datiem un iepriekšējās medību 
sezonas medību rezultātiem, Latvi-
jā ik gadu tiek noteikts pieļaujamais 
nomedījamo vilku skaits.
         Atšķirības vērojamas arī Balti-
jas valstu vilku skaita regulēšanas 
sistēmā. 

Rugāju novada domes 
izpilddirektore
Daina Tutiņa

Lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas 
apjoms /limits/, tiek noteikts katru gadu, 
jo vilks ir Eiropā aizsargājamā suga, kurai 
jāsaglabā labvēlīgs populācijas stāvoklis – 

2009./2010.  gada medību sezonā atļauts nomedīt 180 vilkus, 
nomedīti 175;
2010./2011. gada medību sezonā atļauts nomedīt 140 vilkus, 
nomedīti 139;
2011./2012. gada medību sezonā  atļauts nomedīt 200 vilkus, 
nomedīti 201;
2012./2013. gada medību sezonā atļauts nomedīt 250 vilkus, 
nomedīti 247;
2013./2014. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, 
nomedīti 292;
2014./2015. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, 
nomedīti 267;
2015./2016.gada medību sezonā atļauts nomedīt 250 vilkus, 
noteikts papildus limits 25, nomedīti 275. 

(Informācija no Valsts meža dienesta mājas lapas internetā)

Latvijas vilku 
populācijas 

lielums 
(pirms 

medībām)

“Jaunais 
statuss 

sabiedrībai ir 
jāpieņem, tas 
prasa laiku.“

Informācija no seminārā 
rādītajām prezentācijām.

Autors: Medību faunas izpētes 
virziena vadītājs: vad. pētnieks 

Dr. biol. Jānis Ozoliņš
www.silava.lv

AKTUĀLI
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Piemiņas akmens Rugāju skvērā

        Šogad aprit 67 gadi kopš 
1949.gada 25.marta deportāci-
jām. Pieminot masveidīgāko 
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu 
no mājām uz tālo, auksto Sibīr-
iju, šajā dienā tiek ieturēts klu-
suma brīdis, aizdegtas sveces 
un nolikti ziedi. Diemžēl šī de-
portācija skāra arī Rugāju no-
vada iedzīvotājus.
        1949.gada 25.martā no 
Rugāju un Lazdukalna pagast-
iem tika izsūtīti aptuveni 300 
cilvēki. Pētot deportēto personu 
sarakstu, redzams, ka cilvēki 
tika izvesti no visas novada teri-
torijas. Tie ciemi, no kuriem

cilvēkus izveda, šodien 
pārsvarā ir tukši, arī lielākā 
daļa izvesto cilvēku no 
tālās Sibīrijas dzimtajās 
mājās neatgriezās. “To, 
kā šie cilvēki jutās, ko 
pārdzīvoja, mēs varam no-
jaust tikai aptuveni. To, ko 
piedzīvoja un izjuta aiz-
vestie, vislabāk var pateikt 
viņi paši,” noteica muzeja 
vadītāja Velga Vīcupa.

Teksts, foto: 
Agrita Luža

Pasākuma dalībnieki tika aicināti fotogrāfēties kopā ar jauniegūtajiem 
draugiem Mašu un Lāci 

“Kopā roku rokā“

      Jau ceturto gadu pēc kārtas, Eglaines pamatskolas pasākumā 
“Kopā roku rokā” ciemojās bērni ar īpašām vajadzībām. 
         Bērni ar skolotājām no Eglaines pamatskolas, Kalsnavas pamatsko-
las, Salnavas pamatskolas, Liepnas internātpamatskolas un Gulbenes no-
vada Krišjāņa Valdemāra pamatskolas, bija sagatavojuši priekšnesumus. 
Skolēni dziedāja, dejoja, rādīja etīdes un priecājās līdz ar multiplikācijas

filmas “Maša un Lācis” varoņ-
iem.
        Mēs varam būt gandarī-
ti, ka caur šo pasākumu “Kopā 
roku rokā”, varam darīt mūsu 
bērnu ikdienu daudz laimīgāku, 
interesantāku un piepildītāku, 
“ atzina Eglaines pamatskolas 
direktora vietniece Ilze Bur-
ka. Arī Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine, 
uzrunājot klātesošos, priecājās, 
ka šis jau ir ceturtais gads, kad 
viņa var būt klāt šajā pasākumā. 
“Smaidīgās sejas, un tas, ka jūs 
esat kļuvuši par gadu vecāki, 
pieaugušāki, un prieks jūsu acīs, 
sniedz gandarījumu arī mums. 
Ja bērni būs laimīgi un priecīgi, 
tad mēs, pieaugušie, savu dar-
bu būsim padarījuši.” Ar siltiem 
sveicieniem, Lazdukalna saie-
ta namā, bija ieraudies pārstāve 
no Balvu Iekļaujošās izglītības 
atbalsta centra un Balvu novada 
Izglītības, kultūras un spor-
ta pārvaldes -, Inese Daukste. 
Pārstāve, sev līdzi bija atvedusi 

medus burku un podiņu ar vēl 
neizdīgušām puķēm. Jautājot 
bērniem, kas ir vajadzīgs, lai puķe 
uzziedētu, izskanēja dažādas at-
bildes – ūdens, saule, gaisma, sil-
tums. “Un mīlestība,” papildināja 
I. Daukste. Un taisnība vien ir, jo 
bez mīlestības neaug un nenotiek 
nekas. Ja būs mīlestība, augs 
puķe, ziedēs ziedi, dūks bitītes un 
būs garšīgs, salds medus. “Šodien 
mēs redzējām brīnišķīgus ziedus, 
kas kāpa un arī tos, kas nekāpa uz 
skatuves. Apkārt viņiem dūca dar-
bīgās un čaklās bites, un gaisā bija 
jūtama medus smarža. Paldies, 
jums par šo jauko dienu, šo pasā-
kumu un lai tā medus garša paliek 
ilgi, ilgi!” vēlēja I. Daukste.
         Paldies jāsaka arī pasākuma 
organizatoriem par to, ka bērniem 
tiek dota iespēja piedalīties šādos 
pasākumos. Bet mums pārējiem 
novērtēt to, kas mums ir dots, un 
dzīvot katru dienu ar tādu prieku, 
kā to dara bērni.

 
Teksts, foto: Agrita Luža 

Gūst panākumus vokālās mūzikas konkursos        29. februārī Balvos 
norisinājās starpnovadu 
vokālās mūzikas konkurss 
„Balsis”. Konkursā piedalī-
jās arī Rugāju novada vi-
dusskolas vokālais ansam-
blis „Pustonis” un ieguva 
pirmās pakāpes diplomu, kā 
arī iespēju pārstāvēt Rugāju 
novada vidusskolu un Rugā-
ju novadu Latgales reģionā.
           9. marta rītā apņēmības 
pilni uz Līvāniem devās 
ansambļa dalībnieki Aman-
da Kočāne, Rēzija Puško, 
Rūta Krista Pērkone, Astra 
Smirnova, Dana Lība Ti-
homirova, Valters Šmagris, 
Zita Serga, Krista Kapteine 
un skolotāja Velga Smoļaka.

Ceļā uz Līvāniem, dziedātāji 
lieki laiku netērēja un iesildīja 
balsis, sniedzot nelielu koncertu 
autobusa vadītājam Jānim 
Lesniekam.
        Ierodoties Līvānu 2. viduss-
kolā, valdīja manāms satrau-
kums. Žūrija bija profesionāla 
un konkurence liela.
      Mājās Rugāju novada vi-
dusskolas vokālā ansam-
bļa „Pustonis” dalībnieki 
ieradās priecīgi un apmierinā-
ti ar paveikto darbu. Latgales 
reģionā tika iegūts pirmās pa-
kāpes diploms.

Teksts: 
Dana Lība Tihomirova

Foto: no personīgā arhīva

Piemiņas brīdis Komunistiskā 
genocīda upuriem
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Motivācijas pasākumos dodas par „Giving for 
Latvia” piešķirto finansējumu

„Mežsētas” Rugāju / Gulbenes 
novados , slidotavu Lazdukalnā 
, vizināšanos ar plostu pa Bal-
vu ezeru, mini zoodārzu Rēze-
knes novadā, teātri vai cirku, 
iepazīties ar dažādu profes-
iju pārstāvju darbu – valsts 
policijā ,valsts robežsardzē, 
pie ugunsdzēsējiem u.c. Mo-
tivācijas pasākumi notiek katru 
nedēļu – 52 reizes kalendārā 
gada laikā.
         Tā kā centram nav sava 
transporta klientu pārvadāšanai, 
pakalpojumu jāpērk no firmas 
Balvos. Anglijā reģistrētā or-
ganizācija “Giving for Latvia” 
piedāvāja centram iespēju gūt 
finansējumu klientu motivācijas 
pasākumu transporta apmaksai, 
piedalotos projektu konkursā.
         “Rasas pērlēm” šim mērķim 
tika piešķirti 1500 eiro. Šogad 
jau 4 reizes esam izmantojuši 

šos līdzekļus, lai nogādātu bēr-
nus motivācijas pasākumos  uz 
peldbaseinu Balvos un uz Valsts 
Ugunsdzēsības un Glābšanas die-
nesta Balvu nodaļas filiāli iepazīties 
ar ugunsdzēsēju profesijas pārstāvju 
darbu. Pārējās izmaksas , kas saistī-
tas ar motivācijas braucieniem,  tiek 
segtas no centra līdzekļiem.
    Pūpolsvētdienas nedēļā bērnus 
vedām pie Ugunsdzēsējiem. Bērni-
em bija iespēja ne tikai iepazīties ar 
ugunsdzēsēju tehnisko aprīkojumu, 
mašīnām un ierīcēm glābēju va-
jadzībām, bet viņiem tika pastāstīts, 
kāpēc nedrīkst dedzināt kūlu, kā 
rīkoties ugunsnelaimes gadījumā.

Teksts:
Latgales Reģionālā

atbalsta centra
“Rasas pērles“ direkore

Ilze Andža

       Visa gada garumā katru nedēļu bērni, kas ievērojuši noteikumus, 
aktīvi piedalījušies centra piedāvātajās nodarbēs, apmeklē motivācijas 
pasākumu ārpus centra - tiek vesti uz peldbaseinu Balvos, muzejiem Bal-
vos vai Rēzeknē, zirgaudzētavu  Tilžas vai Rugāju novados, briežudārzu

Eseju konkursā 2015 uzvar Elīna Smoļaka no 
Rugāju vidusskolas

Savukārt brīvajā laikā jauniete cenšas darīt to, kas sagādā prieku un 
pozitīvas emocijas – brauc ar velosipēdu, pastaigājas ar draugiem, 

veido skolas mājas lapu, dzied, apgūst franču valodu un mācās, 
lai iegūtu autovadītāja apliecību.

“OTRĀ KRASTA MEKLĒJUMOS“

        Tēti! Pagaidi mani, ko Tu 
dari? Kāpēc Tu dodies projām? 
Mamma teica, ka Tu visticamāk 
neatgriezīsies. Kā mēs dzīvosim 
tālāk? Vai tiešām vectēvs varēs par 
visu parūpēties? Lūdzu neaizej, es 
Tevi mīlu. Tu saki, ka es kādreiz 
Tevi sapratīšu, kādreiz, kad kļūšu 
pieaudzis. Es nesaprotu un ķeros 
Tev pie rokas, mamma mani saķer, 
un es raudu. Tu izej no mūsu ne-
cilās dzīvesvietas un es redzu tikai 
to, kā Tu attālinies, līdz manam 
skatam pazūdi pavisam. Es tā 
sēžu un skatos vēl kādu laiku, līdz 
ienāk vectēvs un mani uzrunā.

Viņš saka, ka man tagad jāmācās 
būt patstāvīgam, būs jāmācās 
rīkoties ar ieročiem. Man ir bail. 
Atteikties nevaru, vectēvs saka, 
ka tā būšot lielāka iespēja palikt 
starp dzīvajiem. Vakarā eju gulēt 
ar domu, kaut no rīta nepamostos, 
domāju, ka tā man būtu vieglāk. 
Nevaru iemigt, domāju par dzīvī-
bu un nāvi, par to, kura pasaule ir 
labāka, šī, kurā esmu, vai tā, par 
kuru esmu tikai dzirdējis. Birdinot 
asaras savā kreklā, aizmiegu.
         No rīta atverot acis, bailes 
mani nav pametušas. Domāju, kur 
tagad varētu būt mans tētis, vai 

viņš maz vēl ir dzīvs? Izeju no mūsu 
mītnes un noslauku asarām pilnās acis, 
izlemju, ka dzīvošu un centīšos nedomāt 
par tēvu, nelaimēm, kas mūs ielen-
kušas. Nāks arī priecīgas dienas, vai 
ne? Lēnā solī tuvojos mammai. Pēkšņi 
izdzirdu neizskaidrojamu troksni. Vis-
apkārt putekļi, jūtu sāpes, iestājas rei-
bonis, manas acis sūrst un galvā tikai 
viena doma – laikam ir pienācis brīdis, 
par kuru stāstīja vectēvs, un es atvados 
no savas dzīvības. Nākamajā brīdī at-
topos, guļot uz kaut kā cieta, jūtu, kāds 
uz mani skatās. Atveru acis un sapro-
tu, ka tas laikam ir vectēvs, bet manas 
acis joprojām sūrst, tāpēc neesmu 

pārliecināts, vai redzu pa-
reizi. Vairākas reizes spēcī-
gi samirkšķinu. Tas ir vectēvs. 
Viņam rokās ir divi ieroči un 
viņš saka, lai ātri ceļos kājās, 
neesot laika. Jautāju viņam, kas 
īsti notiek, kam nav laika, kur ir 
mamma. Ne uz vienu no jautā-
jumiem atbildi nesaņemu, man 
rokās tiek iespiests ierocis. Man 
ir bail vēl kaut ko teikt, klusiņām 
izdvešu, ka nezinu, kas ar to 
īsti jādara. Vectēvs atcērt, lai es 
darot tā, kā to darīja mans tēvs. 
Sen atpakaļ redzēju, kā to dara 
tēvs, bet nepievērsu tam īpašu 

      Interneta bibliotēka Atlants.lv 
pagājušā gada novembrī izsludinā-
ja eseju konkursu par tēmu “bēgļi“. 
Esejas “Otrā krasta meklējumos“ 
autore Elīna Smoļaka kopvērtē-
jumā ieguva 1.vietu. “Autorei ir 
izdevies iejusties bēgļa ādā - radot 
humānu un dziļi aizkustinošu stās-
tu. Stāsts palīdz lasītājam atklāt, 
ka mēs katrs iegūstam, par bēgļ-
iem domājot kā par CILVĒKIEM, 
nevis kā par vienībām draudīgajā 
„bēgļu straumē”,” komentē poli-
toloģe Iveta Kažoka.

- “Bēgļu” tēma ir smaga priekš 
rakstīšanas. Ar kādām sajūtām 
rakstīji šo eseju?

Tēma „Bēgļi” mani uzrunāja tieši 
tāpēc, ka par to nav viegli rakstīt. 
Rakstot eseju, vēlējos uzsvērt, ka 
katrs cilvēks ir  personība, mēs 

neesam tiesīgi spriest par otru, līdz 
neesam viņu iepazinuši. Vēlējos 
cilvēkiem likt aizdomāties par 
patiesajām vērtībām dzīvē, par 
šodienu, kas mums ir dota. 

- Kas Tevi pamudināja 
piedalīties šajā konkursā? 

Konkursu atradu interneta plašu-
mos. Pirms sāku rakstīt eseju, 
aprunājos ar savu latviešu valo-
das un literatūras skolotāju Ingu 
Garo, kas atbalstīja manu ideju 
par piedalīšanos konkursā, mo-
tivēja un konsultēja.

- Rakstīji mērķtiecīgi ar domu 
uzvarēt, vai vienkārši pār-
baudīji savus spēkus?

Eseju „Otrā krasta meklējumos” 
rakstīju, jo vēlējos sevi izaicināt 

un pārbaudīt savus spēkus. Manuprāt, galvenais ir uzdrīkstēties un spert 
pirmo soli, jo tikai tā iespējams virzīties uz priekšu.

Teksts: Agrita Luža

Foto: no personīgā arhīva

Konkursa uzvarētāja Elīna Smoļaka

ATPŪTA, SASNIEGUMI
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uzmanību. Vectēvs sāk skriet pro-
jām, es neuzdrošinos sekot, jo esmu 
sastindzis bailēs, apkārt ir tik daudz 
trokšņu un man nesaprotamu dar-
bību. Vectēvs pēkšņi nokrīt. Ne-
saprotu, kas tikko notika, bļauju 
viņam, lai nāk atpakaļ, lai tā ne-
joko. Vectēvs neatbild, nekustas, šķi-
et, vairs arī nedzird. Pēkšņi dzirdu 
man tuvojamies svešus soļus, sāku 
skriet projām, esmu pārbijies, jo-
projām nesaprotu, kas šeit notiek, 
kur ir mamma. Kad attālinos no 
soļu skaņām, atspiežos ar muguru 
pret kādu kalniņu, pie kura esmu 
atskrējis. Jūtos viens, pamests, šķiet, 
ka nevienam nevajadzīgs. Nevienu 
neredzu, mammas joprojām nav, 
es nesaprotu, kur atrodos, neesmu 
te bijis. Man ir tik ļoti bail, ka viss 
trīcu. Atkal raudu, bet nedrīkstu 
raudāt skaļi, savādāk nonākšu tur-
pat, kur vectēvs. Saprotu, ka manās 
rokās joprojām ir ierocis. Sāku 
mēģināt ar to darboties, jo savādāk 
tik tiešām nav ne mazāko izredžu 
izdzīvot. Vienu reizi pielādēju 
kā māku un gandrīz iešauju pats 
savā kājā. Nākamajā reizē, iero-
ci pielādējot, sokas labāk un, šķiet, 
saprotu, kā tas darbojas.
       Pēkšņi pamanu, ka man kāds 
tuvojas, par savu prasmi šaut vēl 
neesmu pārliecināts, tāpēc me-
tos bēgt. Skrienu, cik spēju, dzirdu 
kliedzienu svešā valodā un šāvienu. 
Nokrītu smiltīs, jo bail. Elpoju, 
tātad paspēju. Nogaidu, līdz viss 
atkal kļūst mierīgāks, tad nometu 
ieroci, jo saprotu, ka šaut nespēšu 
un ierocis mani tikai kavē, un sāku 
skriet. Vēders sāk prasīt savu tiesu, 
jo neesmu ēdis jau kopš vakardienas 
pēcpusdienas, un mute ir tik sausa, 
ka nespēju domāt ne par ko citu, kā 
tikai kādu malku ūdens.
        Skrienu un daru to bezgalī-
gi ilgi. Es nesaprotu, kur dodos, 
galvenais, ka prom no šausmām. 
Joprojām acu priekšā stāv guļošais 
vectēva augums. Pēkšņi ieraugu 
lielu ūdenstilpni tikai dažu metru 
attālumā no manām smiltīs svil-
stošajām pēdām. Esmu laimīgs, tas 
ir īsts ūdens! Lecu tajā iekšā, lai at-
spirdzinātos kristāltīrajā ūdenī.
       Pamostos. Guļu smiltīs. Spīd 
mēness. Neizpratnē aši uzraušos kā-
jās un tikpat ātri nokrītu atpakaļ, jo 
kāds tuvojas. Ar acs kaktiņu redzu 
cilvēkus, kas tuvojas, cenšos nomier-
ināt savus sirdspukstus, bet man tas 
neizdodas. Domāju par mammu, jo 
visu bērnību atceros viņu blakus. Es 
kādreiz viņai solīju, ka nekad nepa-
došos, vienmēr cīnīšos par sevi un 
māsu. Māsas te nav, šodien neesmu 
viņu saticis, droši vien vairs nekad... 
Nē, par to es tagad nedomāšu, tagad 
cīnīšos par sevi, kā apsolīju mam-
mai. Svešajiem ir ieroči, man jākon-
trolē sirdspuksti, jākontrolē savi 

sirdspuksti! 
        Dzirdu, ka viņi kaut ko savā 
starpā norunā un aiziet projām. 
Jā, esmu dzīvs. Paldies, es pateicos 
par savu dzīvību. Jūtu neremdē-
jamas slāpes, sāku vērot apkārt-
ni. Netālu kāds vīrietis guļ tāpat 
kā mans vectēvs, redzu, ka viņam 
ir piesprausta blašķīte. Tuvojos 
cerībā, ka tajā ir kāda lāse ūdens. 
Nespēju domāt ne par ko citu, 
prātā ir tikai neciešamas slāpes. 
Bailēs ātri paņemu blašķīti un 
noslēpjos aiz kāda akmens, vērojot, 
kas notiks. Nekas nenotiek, vīrietis 
vairs nav starp dzīvajiem. Blašķītē 
ir ūdens, es to ātri izdzeru un jūtos 
daudz labāk.
       Dodos ceļā, vajag meklēt kādu 
drošāku vietu, jo svešie droši vien 
atgriezīsies. Visu nakti eju pa 
kādu, manuprāt, jau iemītu ta-
ciņu. Lai gan zinu, ka naktī iet ir 
bīstami, man nav izvēles, ja vēlos 
palikt dzīvs. Šodien pārliecinā-
jos, ka dienā nespēšu pārvietoties. 
Man brīžiem paliek bail, tad kādu 
gabaliņu paskrienu. Redzu, ka 
drīz ausīs saule. Turpinu sekot reti 
iemītajām pēdām smiltīs. Tālumā 
pamanu ļoti lielu ūdenstilpni. Sāku 
skriet, bet tad apstājos, jo atceros 
savu nelāgo pieredzi ar lielās ūden-
stilpnes redzēšanu. Pamanu cilvēk-
us, vai tad to īstenībā arī nav? Acis 
miglojas, jo, austot saulei, sāk pa-
likt arvien karstāks. Cilvēki runā, 
es viņus dzirdu! Pēdējiem spēkiem 
skrienu. Esmu pie ūdenstilpnes, te

atradīšu. Jā, atradīšu gan! Atradīšu 
arī mammu un māsu.
         Es iemiegu, taču neizdodas 
pagulēt, jo kāds vīrs mani modina 
un saka, ka esot mūsu kārta doties 
uz labāku dzīvi. Dodos viņam līdzi, 
man esot jāsaka, ka esmu viņa dēls. 
Vecais iedod kādam cilvēkam labi 
daudz naudas un, lai gan īsti ne-
saprotu, kas notiek, pārliecības pilns 
saku, ka esmu šī vīra dēls. Izrādās, 
ka par labāku dzīvi jāmaksā. Nonā-
ku laivā, bet šīs dienas esmu tik ļoti 
cīnījies par izdzīvošanu, ka nezinu, 
vai spēšu vilkt savu dzīvību līdz ga-
lapunktam.
         Laivā ir daudz cilvēku. Pa 
ceļam dzirdu daudzus stāstus un 
viedokļus. Runā, ka mēs tagad esam 
nelegālie bēgļi, braucam uz Eiropu. 
Nesaprotu, ko tas nozīmē, pats skolā 
neesmu gājis. Saprotu vienīgi to, 
ka tas ir saistīts ar maksāšanu par 
labāku dzīvi. Te ir ļoti daudz cilvē-
ku, kuri par mūsu galamērķi izsakās 
labi, bet netrūkst arī tādu, kuri to 
noniecina. Man rodas jautājums – 
kāpēc tad viņi brauc ar mani vienā 
laivā? Vai tad mums nav vienādi 
mērķi – nokļūt labākā dzīvē, tikt 
prom no asarām un ciešanām un 
beidzot tikt pie pārtikas un ūdens?
            Laiku, ko pavadām ceļā, cenšos 
izmanot lietderīgi, proti, pagulēt. 
Krītu arvien dziļākā miegā, līdz 
pazūdu no realitātes pavisam. Sapnī 
redzu sev priekšā stāvam lielu, baltu 
un skaistu parādību ar vēl lielākiem 
spārniem, kas ik pa brīdim paceļas 
no pamata, uz kura stāvu arī es. Tā 
uzliek man galvā baltu, skaistu un 
svētīgu vainagu un čukst, ka mani 
nepametīs.
        Sajūtu spēcīgu spiedienu krūtīs. 
Klepojot pamostos un attopos sē-
dus. Vīrs, kas šī brauciena laikā 
bija uzdevies par manu tēvu, vaicā, 
vai ar mani viss kārtībā. Atbildu ar 
jā, jūtu vieglu reiboni galvā. Man 
paskaidro, ka biju zaudējis samaņu 
un, ka esam nonākuši galamērķī. 
Lēnām tuvojos laivas malai, lai iz-
kāptu. Paveros augšup, tik lielus 
stāvus debesīs vēl nekad savā mūžā 
neesmu redzējis, tajos ir daudz 
kvadrātiņu, kas apžilbina manas 
acis. Man saka, lai eju ātrāk, lai 
nekavējot pārējos. Brauciena tēvu 

vairs nekur nemanu, atkal esmu 
viens. Laikam esmu drošībā, bet 
neesmu pārliecināts, jo baidos no 
apkārtējiem trokšņiem un svešu-
ma. Zinu tikai vienu – steidzami 
jāsameklē pārtika, ūdens un na-
ktsmītne…
         Tagad iedomājies, ka Tu esi 
šis likteņa pabērns – pamests, viens, 
izsalcis un nobijies. Uzdod sev jautā-
jumus – kā Tu rīkotos šī zēna vietā, 
ko Tu darītu, lai izdzīvotu, vai būtu 
pietiekami emocionāli un fiziski 
spēcīgs, lai izdzīvotu, lai cīnītos par 
katru savas dzīvības sekundi? Nav 
nozīmes, no kurienes nākam, kāda 
ir mūsu pagātne, mēs visi esam cil-
vēki un tieši tas mūs vieno. Katrs cil-
vēks ir personība, mēs neesam tiesī-
gi spriest par otru, līdz neesam viņu 
iepazinuši. Mēs neizvēlamies ģime-
ni, kurā piedzimstam, valodu, kādā 
runājam vai apvidu, kurā dzīvo-
jam. Mēs visi nemitīgi cīnāmies 
par savu eksistenci, tiecamies pēc 
labākas dzīves, nepadomājot, ka 
bieži vien mums ir labi tā, kā ir. 
Ja mums blakus ir kāda izpalīdzī-
ga roka, mēs to nenovērtējam līdz 
brīdim, kad tā pazūd nebūtībā. 
Tāpat ir ar dzīvību un veselību, mēs 
to nenovērtējam, līdz redzam, kā 
tā lēnām gaist. Dažreiz to izdodas 
paglābt, bet citkārt tas nav iespē-
jams, lai arī kā mēs vēlētos. Un galu 
galā mēs apzināmies, ka īstā vērtība 
dzīvē ir ģimene, ka esam izniekojuši 
savu laiku, ka patiesa laime ir mīlēt 
un būt mīlētam, bet ir jau par vēlu, 
lai spētu ko mainīt. Iedomājies pa-
sauli mazā zēna acīm!

Teksts: Elīna Smoļaka

“Svešajiem ir ieroči, 
man jākontrolē 

sirdspuksti, 
jākontrolē savi 

sirdspuksti!”

apkārt runā, ka tā esot jūra, un lai-
vas vedot cilvēkus uz labāku dzīvi, 
bet laivās tikt esot gandrīz neiespē-
jami.
          Jau septiņas dienas dzīvo-
ju krastā. Ēdu to, ko atrodu, 
paveicas, ja kāds kaut ko iedod. 
Šeit esmu saticis kādu vīru, kurš 
dažreiz apjautājas, kā jūtos. Teica, 
ka palīdzēšot man nokļūt labākā 
dzīvē. Jūtu, ka ar katru dienu mana 
izturība un dvēsele lēnām dziest.
          Esmu viens, pārdomāju 
visu, ko savos desmit gados esmu 
piedzīvojis. Nezinu, kas ir tas, kas 
mani šādi soda, bet mamma stāstī-
ja, ka nekas dzīvē nenotiekot bez 
iemesla. Es ticu mammai, es apsolī-
ju, ka nepadošos, tātad nedrīkstu 
padoties. Tētis. Viņš taču ir dzīvs, 
vai ne? Ja nu viņš devās uz šo vi-
etu, kur tagad atrodos es? Es viņu 

“Kāds vīrs mani 
modina un saka, ka 

esot mūsu kārta doties 
uz labāku dzīvi. 
Izrādās, ka par 

labāku dzīvi 
jāmaksā.”

“Nav nozīmes, no 
kurienes nākam, kāda ir 
mūsu pagātne, mēs visi 
esam cilvēki un tieši tas 
mūs vieno. Katrs cilvēks 

ir personība, mēs neesam 
tiesīgi spriest par otru, 

līdz neesam viņu 
iepazinuši. Mēs 

neizvēlamies ģimeni, 
kurā piedzimstam, 

valodu, kādā runājam 
vai apvidu, kurā 

dzīvojam. Mēs visi 
nemitīgi cīnāmies par 

savu eksistenci, tiecamies 
pēc labākas dzīves, ne-

padomājot, ka bieži vien 
mums ir labi tā, kā ir.”

ATPŪTA, SASNIEGUMI
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“Kurmenīte“  2016.gada marts

   Tā kā saule ābeļziedam
   Esiet savam bērnam klāt,
   Lai no jūsu mīlestības
   Viņš var mūžu darināt!
   /K. Apškrūma/

Visskaistākie sveicieni Lilijai Ivanovai un 
Artim Briedim meitiņu Kristīni auklējot!

Saulaini sveicieni Vijai un Nikolajam Baburiniem 
dēlu Niku audzinot!

 - Rugāju novada dome - 

  
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes kopsapulcē 

2015.gada 16.jūlijā nolēma: katrai ģimenes kapu kopai ik gadu 
ziedot 5,00 EUR kapu teritorijas uzturēšanai. 

Savukārt, no katras ģimenes kapu kopas ziedot 
25,00 EUR žoga uzstādīšanai un 

teritorijas apzaļumošanai pie baznīcas. 

Ziedot var pie Ludmilas Loginas vai pārskaitīt uz bankas kontu: 

AS “Citadeles banka”
LV34PARX0012680660001
Reģ.nr. 99500000978
Maksājuma mērķis: Ziedojums Rugāju Svētā 
Nikolaja pareizticīgo draudzei. 

Dievkalpojumi Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā
26.04. Соборование Вынос плащаницы
01.05. Lieldienas
04.06. Baznīcas 100 gadu jubileja
19.06. Vasaras svētki

23.04. plkst. 10.00 
aicinu uz baznīcas un kapu sakopšanas talku 

(vēlams ar savu inventāru). 

Informācijai: 
Ludmila Logina 26574804

Latgales Reģionālais atbalsta 
centrs “Rasas pērles” sirsnīgi pateicas 

visiem mūsu atbalstītājiem Rugāju 
un Lazdukalna pagastos.

 
Lai saulains pavasaris!

    
 
  “Latvijai BŪT zaļai!”

Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu 
Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga 

valsts attīstība un iespēja dzīvot  
nepiesārņotā, skaistā vidē.

2016.gada Lielā Talka notiks 23.aprīlī.
Lielās Talkas ietvaros aicinām iedzīvotājus piedalīties un sakopt arī 

Rugāju novada teritoriju! 

Sekojiet līdzi informācijai: 
www.talkas.lv un www.rugaji.lv

Atgādinām, ka pasākums vecākajai paaudzei šogad 
notiks Lazdukalna saietu namā, 22.aprīlī. 

Aicinām piedalīties Rugāju novada un Lazdukalna 
pagasta seniorus, kuriem 60 un vairāk. 

Pieteikties pasākumam iespējams līdz 19.aprīlim 
(Gunta Grigāne 28384855)

Dievkalpojumi aprīļa  mēnesī prāvesta 
O.Misjūna vadītajās Rugāju novada draudžu baznīcās

Augustovā
3. aprīlī pulksten 12.00 
I mēneša svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena.
17. aprīlī pulksten 12.00 
IV Lieldienu svētdiena. LABĀ GANA svētdiena.

Skujetniekos
2. aprīlī pulksten 12.00 
svinēsim I mēneša svētdienu, Kunga Žēlsirdības svētdienu.
23. aprīlī pulksten 11.00 
svinēsim V Lieldienu svētdienu.

                                                                                                Ar cieņu 
pr.O.Misjūns


