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 Novada domes sēdē lemts... 

18.03.2010 Rugāju novada domes sēdē 
lemts : 

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes 
statusu uz trim mēnešiem 35 
ģimenēm. 

2. Piešķirt trūcīgas personas 
statusu uz trim mēnešiem 15 
personām. 

3. Piešķirt maznodrošinātas 
ģimenes statusu 6 ģimenēm. 

4. Piešķirt GMI pabalstu no 
01.03.2010 līdz 01.06. 2010  10 
ģimenēm. 

5. Piešķirt GMI pabalstu no 
01.04.2010 – 01.07.2010 – 1 
ģimenei. 

6. Piešķirt pabalstu ārstēšanās 
izdevumu segšanai 2 personām 
par kopējo summu 65,0 lati, 

7. Piešķirt bērna piedzimšanas 
pabalstu 2 personām par kopējo 
summu 200, lati. 

8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 4 
personām par kopējo summu 
200,0 lati. 

9. Piešķirt pabalstu 25,0 lati 
(katram) malkas iegādei 17 
trūcīgiem, vientuļiem 
pensionāriem. 

10. Piešķirt pabalstu kūts jumta 
remontam 1 personai 50,0 lati. 

11. Piešķirt brīvpusdienas vienam 
8.klases skolniekam Eglaines 
pamatskolā līdz mācību gada 
beigām. 

12. Atteikt atmaksāt transporta 
izdevumus, kompensējot 0,07 
lati par km skolas dienās – 
vienam  skolniekam. 

 
• Apstiprināts Rugāju novada 

muzeja nolikums. 
 
• Rugāju novada dome atsakās no 

pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu „Bebri”  - 
zemes vienībām 7,0 ha 
kopplatībā ; 

 

• Rugāju novada dome atsakās no 
pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu „Līgo”  - 
zemes vienībām 22,3 ha 
kopplatībā ; 

• Apstiprināt Rugāju novada 
domes izstrādāto un 2010. gada 
18.martā iesniegto tehniski 
ekonomisko pamatojumu 
„Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Rugāju 
novada Benislavas  ciemā”. 

• Apstiprināt Rugāju novada 
domes izstrādāto un 2010. gada 
18.martā iesniegto tehniski 
ekonomisko pamatojumu 
„Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Rugāju 
novada Skujetnieku  ciemā”. 

• Apstiprināti maksas 
pakalpojumi Rugāju novada 
vidusskolā: 

1. Par skolas ēdamzāles izmantošanu –  
LVL 1,0  + PVN  no personas; 

2. Par skolas internāta izmantošanu -  
LVL 2,0 + PVN (bērnam) 
 - LVL 3,0 + PVN (pieaugušajam 
 

•  Pieņemts saistošo noteikumu 
Nr.6/2010 projekts „Par 
grozījumiem saistošajos 
noteikumos Nr.1/2010 “Par 
pašvaldības nodevu būvatļaujas 
saņemšanai Rugāju novadā” 
(Izņemsts 6.punkts) 

• Nolemts ņemt dalību Latgales 
plānošanas reģiona un Latgales 
reģiona attīstības aģentūras 
sagatavotajā   

      Latvijas – Lietuvas – 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007.-2013.gadam   
projektā „Tūrisma attīstības 
veicināšana Latgales-Utenas-
Vitebskas pārrobežu reģionos”. 
 

 

 
    

 
Sveiki! 
Pēc garās ziemas, beidzot ir jūtama 
pavasara elpa. Pārejam uz vasaras 
laiku, ceļamies agrāk līdz ar 
strazda dziesmu un gaidām 
Lieldienas.  
Olu krāsošana šajos svētkos ir 
pirmajā vietā, nerakstīta sacensība- 
kuram nu iznāks skaistākās olas. 
Sevišķi šo nodarbi mīl bērni, kas kā 
bites riņķo ap katliņu un nepacietīgi 
gaida rezultātu. Ja agrāk 
tradicionālais variants bija krāsot 
sīpolu mizās, tad nu jau radošuma 
un izdomas kā arī mākslīgo krāsu 
netrūkst. Iesaku savu variantu - 
aroniju sula vai melleņu ievārījums 
lieti noder lillā zila toņa iegūšanai. 
Kristiešiem šis ir Kristus 
augšāmcelšanās laiks. Latviešu 
tradīcijās ienākušas tādas kristiešu 
tradīcijas kā klusā nedēļa pirms 
Lieldienām-mazāk izklaidējamies, 
vairāk veltam laiku sev  un ģimenei, 
Zaļā ceturtdiena- kad rosāmies un 
piekopjam, tīrām un pucējam un  
Lielā piektdiena- pieturamies un 
iztiekam bez gaļas ēdieniem. Šo 
tradīciju ievirze latviešiem vairāk ir 
mantota: tā ir tautas maģisko 
priekšstatu izpausme, kas 
galvenokārt saistīta ar dažādiem 
ticējumiem par laika pareģošanu, 
auglības nodrošināšanu, veselību 
u.c. 
    Noteikti neaizmirstiet Lieldienās 
izšūpoties kārtīgi, lai vasarā odi 
neēd, apēst 13 dzērvenes 
skaistumam un pirms saullēkta 
izslaukiet māju, lai viss sliktais 
paliek aiz sliekšņa! Košas 
Lieldienas!               Santa Voiciša 
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  Rugāju novada „cālis” - Meldra Pērkone 
12. marta Rugāju tautas namā dziesmotā 

noskaņā tika meklēts šī pavasara dziedošākais mazais 
vokālists jeb „cālītis”, un par novada „Cāli 2010” kļuva 
Meldra Pērkone, kas šī gada dziedošākā bērna titulu 
izcīnīja sīvā konkurencē ar vēl 12 mazajiem 
dziedātājiem  

Uz pasākumu bija saradušies gan lielāki, gan 
mazāki cālēni no Rugāju novada bērnudārza „Vārpiņa”, 
dejoši un dziedoši cāļi no vidusskolas un Eglaines 
pamatskolas, kā arī cāļu vecāki un citi interesenti. 
Bērnudārza audzinātājas un auklītes pašas sev un 
saviem cālēniem bija pašūdinājušas skaistas cāļu 
cepures, kas ļoti piešķīra pasākumam pavisam „cālisku” 
pieskaņu. Par to liels paldies bērnudārza audzinātājām 
Ilzei Dobrovoļskai, Sarmītei Burķitei, Gunai Dreimanei, 
Andai Loginai, Initai Koļcovai un auklītēm Ainai 
Vītolai un Vijai Circenei. 

 Zalē valdīja priecīga kņada, pie skatuves uz 
podestiem bija sasēduši mazie bērnudārza cālēni, un viss 
liecināja par to, ka pasākums var sākties. Jaukas 
mūzikas pavadībā Lielais Cālis kopā ar mazajiem šī 
gada 12 dziedošajiem cālēniem no visa Rugāju novada 
devās uz skatuves savā ligzdiņā, lai katrs rādītu savu 
dziedāšanas māku daudzajiem zālē sēdošajiem 
klausītājiem un kompetentajai žūrijas komisijai: Guntai 
Ripai- Balvu pamatskolas mūzikas skolotājai, Ģirtam 
Ripam – Balvu mūzikas skolas skolotājam un Rugāju 
jauktā kora diriģentam Pēterim Sudarovam.

Lai mazos dziedātājus iedrošinātu, bērnudārza cālēni kopā ar 
savām audzinātājām nodejoja jauko putniņu deju, dziedāja 
pagājuša gada Cālis uzvarētājs Meldra Pērkone. Cālīši, kurus 
bija sagatavojušas skolotājas Velga Smoļaka un Aija Ikstena 
izpildīja katrs divas dziesmas. 

Viņi dziedāja gan par pelītēm, gan cāļiem, gan 
sienāžiem un āboliem. Žūrijai bija diezgan ko domāt, lai 
varētu izvērtēt kurš par kuru labāks. Protams, visi cālēni 
bija labi, un tāpēc katrs saņēma kādu no nominācijām. 
Viktorija Pasikova saņēma „Pūkainākā cāļa” titulu , 
Marika Garbacka –Cālīte Dāmīte, Mārtiņš Tihomirovs – 
Nopietnākais cālis, Osvalds Tūmiņš –Elegantākais cālis, 
Ķerija Koļcova – Rotaļīgakais cālis, Līva Garbacka – 
Prātīgākais cālis,  Megija Keiša – Draudzīgākais cālis, 
Endija Garā – Mīlīgākais cālis, Dina Galēja –
Paklausīgākais cālis, Kristena Kupča- Pacietīgākais cāluis, 
Lauma Dreimane – Krāsainākais cālis.  Un pērnā gada 
laureāte Meldra Pērkone arī šogad ieguva Visdziedošākā 
cāļa nomināciju.  

Starpnovadu konkursā „Cālis 2010” no 
mūsu novada piedalīsies Meldra Pērkone, 
Mārtiņš Tihomirovs un Osvalds Tūmiņš  Cālēni 
saņēma ne tikai skaistus diplomus, bet katrs 
skaistu mīkstu rotaļlietu, īpašu balonu un visi 
kopīgu svētku kliņģeri ar limonādi. Savukārt 
žūrija pateicībā par atrasto laiku un darbu 
saņēma saldumus un Rugāju novada piemiņas 
suvenīru - krūzīti.  

Pasākuma organizatori par tik bagātīgām 
dāvanām varēja parūpēties, pateicoties Sorosa 
Fonda projekta atbalstam, tāpēc lielu paldies 
Mārītei Orniņai par mūsu pasākuma iekļaušanu 
šajā projektā. Atliek vēlēt veiksmi mūsu 
cālēniem Starpnovadu „cāļu’ konkursā 
pasākumā. Paldies vecākiem par rūpēm un 
atbalstu, bet jo īpašu paldies „cāļu” skolotājām - 
Aijai Ikstenai un Velgai Smoļakai. 

  
 
 

Rugāju Lielais Cālis/ G.Grigāne/ 

Foto: Bērnudārza bērni uz pasākumu bija ieradušies mazu cālēnu 
tērpos. 



 BIBLIOTĒKAS ZIŅAS______________________________________________ „Kurmenīte” 04.2010 
 

 -4-                                                                                                                                                         © 2010, Rugāju novada izdevums          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasākuma apmeklētāji baudīja garīgās 
dziesmas ansambļa "Sonāte" izpildījumā. 

Interesanti fakti par olām...

 
2.martā Rugāju bibliotēkā notika piemiņas 
pasākums sakarā ar prāvesta 95 gadu jubileju 
un dzejoļu krājuma "Vacōs kūkles skaņas" 
iznākšanu. Ar Ā. Ivbuļa biogrāfiju un dzīves 
gājumu klātesošos iepazīstināja Leonards 
Rakickis, Lazdukalna pagastā dzīvojošais 
novadpētnieks. 
 
 

Savās atmiņās par prāvestu dalījās A.Grāvere, 
V.Voiciša, V.Janiša, B.Saulīte. 

Ādama Ivbuļa piemiņas pasākums

No 26.03. līdz 6.04. aicinām apmeklēt 
rokdarbu izstādi. 

• Aprīļa beigās  bibliotēkā būs 
skatāma Eglaines pamatskolas 
skolēnu fotoizstāde. 

• Maija sākumā bibliotēkā 
viesosies Rugāju novadnieks 
Onufrijs Gailums.O. Gailums 
dzejas lasījumus papildinās ar 
muzikāliem priekšnesumiem. 

Tuvākas ziņas par pasākumu norisi 
Rugāju bibliotēkā. 

*Olu krāsošana, sišana un ēšana kā daļa no rituāla 

bija pazīstama jau ilgi pirms kristiešu laikiem.

* Viena vista izdēj vidēji 300–325 olas gadā.

* Eiropā vistas ir pieradinātas jau kopš 600. g.p.m.ē., 

bet uz Ameriku tās aizceļoja kopā ar Kolumbu.

* Ja citās valstīs ir paradums jaunlaulātos apbārstīt 

ar rīsa graudiem, tad Francijā līgava pirms ieiešanas 

jaunajās mājās uz sliekšņa sasit olu — uz laimi un lai 

būtu veselīgi pēcnācēji.

* Laikā, kad notika franču revolūcija, francūži jau 

zināja 685 dažādus olu pagatavošanas veidus. 
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Līga Kravale 
/Rugāju Jauniešu iniciatīvu – 

interešu centra vadītāja/ 
 

                                                                 

Lielā Talka              /materiāls no Lielās Talkas mājaslapas/ 
 
                                                      Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot 
saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati 
ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008. gada 3. maijā. 2010.gada 
Lielā Talka notiks sestdien, 24.aprīlī. 
Projekta mērķis ir 10 gadu laikā padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē – dot 
iespēju dabai atveseļoties, to attīrot no plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgām krāsu bundžām un citiem 
atkritumiem. Izklausās neiespējami? Pamēģināsim! Viss notiekošais ir mūsu pašu rokās un tieši mēs esam tie, kas 
veidosim labāku nākotni... 
Projekta realizēšana - gadskārtējs pasākums ar mērķi panākt līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai, ka Latvija ir 
vistīrākā valsts pasaulē. 
Vēsture. Šogad notiks jau trešā Lielā Talka. Ar aktīvu nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju 
līdzdalību pirmā Talka tika noorganizēta 2008. gada 13. septembrī Latvijas 90. dzimšanas dienas pasākumu 
ietvaros. Savukārt 2009. gadā Latvijas aicinājumam organizēt Talku atsaucās arī mūsu kaimiņvalstis - Lietuva, 
Igaunija, Polija un Sanktpēterburgas apgabals. Iedzīvotāju atsaucība bija pārsteidzoši liela. 
 
Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents Valdis Zatlers. Viņš pagaidām ir vienīgais pasaulē zināmais Valsts 
prezidents, kurš kopā ar savu tautu piedalās vides sakopšanā. 
Piedalīšanās. Lielajā Talkā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un 
iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. Par Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā 
novadā un republikas pilsētā ir atbildīgs LIELĀS TALKAS KOORDINATORS. Savukārt dažādas pašvaldības, 
izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā organizē 
kolektīvas talkas un oficiāli piesaka savas TALKAS ATBILDĪGO. 24.aprīlī ikviens interesents var pievienoties 
kādai no šīm organizētajām talkas vietām. Plašāka informācija www.talkas.lv.  
2010. gada Lielās Talkas akcents ir talkošanas daudzveidība. Šogad Lielajā Talkā aicina ne tikai vākt atkritumus, 
bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, 
soliņus, tiltiņus...    
Mēnesi pirms (23.martā) grandiozā Latvijas sakopšanas notikuma ar Lielās Talkas patrona Valsts 
prezidenta Valda Zatlera uzrunu koordinatoru sanāksmē sākas aktīva gatavošanās Lielajai Talkai.  
No mūsu novada piedalījās Lielās Talkas atbildīgais Ēvalds Stērnieks. /Foto/ 
Rugāju novadā Lielās Talkas aktivitātes sāksies jau  
23. aprīlī no plkst.12:30  
Rugājos skolēnu pulcēšanās uz sakopšanas talku vidusskolas  
pagalmā;  
Lazdukalnā skolēnu pulcēšanās Eglaines pamatsskolas pagalmā; 
 
24. aprīlī no plkst. 9:00 tiek aicināti talkotāji visā novada 
 teritorijā, pulcēšanās pie novada domes ēkas Rugājos, Lazdukalnā  
Eglaines pamatskolas pagalmā, Skujetniekos pie feldšeru punkta. 
 Pēc izvēles varēs piedalīties atkritumu vākšanā, koku  
stādīšanā, vai  citos apkārtnes sakopšanas darbos.  
Varat iesūtīt savus ieteikumus Lielajai Talkai elektroniski, vai 
 zvanot: 
Lielās talkas atbildīgie – Jānis Ločmelis, t.nr.27808286,  
                                          Ēvalds Stērnieks, t.nr. 26480949, evaldssternieks@inbox.lv 
koordinators - Līga Kravale, 27818471, liga.kravale9@inbox.lv
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Pamatinformācija par Latvijas pāreju no analogās 
uz virszemes ciparu TV apraidi Latvijā, tāpat kā 
visā Eiropas Savienībā, ir uzsākta nozīmīga pāreja 
no analogās uz ciparu TV apraidi. Latvijā ciparu 
apraides jeb Virszemes TV ieviešanu valsts 
uzdevumā nodrošina uzņēmums Lattelecom. 

Tas nozīmē, ka tiem iedzīvotājiem, kas šobrīd televīziju 
skatās ar istabas vai jumta antenām, būs jāiegādājas 
dekoders, lai turpinātu uztvert bezmaksas TV kanālus. 
Kāds aprīkojums nepieciešams, lai skatītos Virszemes 
TV? 
Televizors, kas noteikti jau katram ir. Labā ziņa ir tā, ka 
tas nav obligāti jāmaina. Taču, ja ir plāns iegādāties 
jaunu televizoru, noteikti veikalā vajag pārliecināties, 
vai tajā jau iebūvēts MPEG-4 formāta dekoders. Tādā 
gadījumā atsevišķa dekodera kastīte vairs nebūs 
nepieciešama! 
Antena, ja tā ir decimetru, var turpināt izmantot to pašu 
antenu, kas līdz šim palīdzēja uztvert analogo TV. Bet, 
tā kā antena ir svarīgākais posms Virszemes TV signāla 
uztveršanai, katrā individuālā gadījumā tas jāskata 
atsevišķi (atkarībā, cik tālu no TV torņa dzīvojat, kurā 
stāvā u.tml.) Turklāt jāatceras, ka āra antena vienmēr 
signālu uztver labāk nekā istabas antena. 
Dekoders (MPEG-4 ciparu TV uztvērējam), kam ir 
divas funkcijas. Vispirms tas darbojas līdzīgi kā tulks. 
Tas palīdz antenas uztverto signālu pārvērst televizoram 
saprotamā valodā. Un tā ir arī atslēga uz maksas 
kanāliem, jo dekoderā tiek ievietota viedkarte, lai 
skatītos maksas kanālus.  
Cik tas maksā? 

 Dekodera cena ir 39 Ls (vienreizējs ieguldījums) 
 Lattelecom piedāvā dekoderu arī īrēt par 1,98 Ls 

mēnesī. 
 Ja tomēr nepieciešams nomainīt antenu, to cenas 

ir no 9 Ls līdz 20 Ls (vienreizējs ieguldījums). 
 Par Bezmaksas pakas skatīšanos turpmāk nekas 

vairs nav jāmaksā 
 Par maksas kanālu skatīšanos jāmaksā neliela 

ikmēneša abonēšana atkarībā no izvēlēto 
programmu klāsta 

Dekoderus var iegādāties visos Lattelecom klientu 
apkalpošanas centros - veikalos Rīgā, Valmierā un 
Daugavpilī, kā arī Lattelecom sadarbības partneru 
veikalos visā Latvijā (precīzu adrešu sarakstu meklēt 
www.lattelecom.lv sadaļā Virszemes TV). 
Vairāk informācijas – Lattelecom mājas lapā. 

 
Latviešu tautas vēstures skaudrās 

lappuses 
 
       1949.gada 25. martā notika viens no lielākajiem 
noziegumiem pret latviešu tautu- no Latvijas varmācīgi 
tika izvesti 42125 cilvēki. Motivācija- viensētu 
likvidēšana un kolhozu organizēšana, nacionālās 
pretošanās kustības ( partizānu kara) apturēšana. Par 
genocīdu pret latviešu tautu liecināja teritorijas 
atbrīvošana no vietējiem iedzīvotājiem, lai ievestu 
kolonistus no PSRS. Lēmumu par izsūtīšanu ar kodētu 
nosaukumu ”Krasta banga” pieņēma PSRS Ministru 
padome 1949. gada 29. janvārī. Sekoja Viļa Lāča 
valdības lēmums 1949. gada 17. martā par 10000 
„kulaku” ģimeņu izsūtīšanu. Izveda 16869 vīriešus un 
25256 sievietes, no tiem 10987 bērni līdz 16 gadiem. 
   Šī nelaime pilnā mērā skāra arī mūs, Rugāju novadu. 
1949. gada 25. martā no Rugāju pagasta tika izvesti 
vairāk kā 200 cilvēki, no Lazdukalna (1949. gadā – 
Bērzpils pagasts)-pāri 100 cilvēki. Izsūtīja veselām 
ģimenēm- māti, tēvu, vecvecākus, bērnus. Visu ģimeni. 
Skatoties izsūtīto sarakstus, redzams, ka izvesti no 
visām novada malām. Tie ciemi, no kuriem tika izvesti 
cilvēki, šodien pārsvarā ir pilnīgi tukši. Vai mums 
šodien daudz ko izsaka ciemu nosaukumi- Vīlandi, 
Līvāni, Sebeži, Kačeva, Grūzīši, Čušļi, Egļusala, 
Obulderi utt.? Rugāju novads zaudēja veselus ciemus, 
kur arī tagad vēl noteikti rosītos ļaudis, dzimtu un augtu 
bērni, kuri kuplinātu mūsu skolas. Bet tagad tajās vietās 
nav nekā... Aug meži, kuplo brikšņi, dažviet līgojas 
pļavas. 
 Lai pieminētu un godinātu Rugāju novada cietušos 
deportācijās, 25. martā pulcējāmies pie komunistiskā 
genocīda upuru piemiņai veltītā piemiņas akmens 
Rugājos. Saietu namā noskatījāmies Dz. Gekas veidoto 
dokumentālo filmu „600 stāsti, mums bija tas 
jāizstāsta”, kura atstāja dziļu emocionālo iespaidu gan 
skolēnos, gan vecākos. 
  Novada muzejā ir skatāma izstāde ”Izvestie 1949. gada 
25. martā no Rugāju novada”, iegādātas vairākas 
dokumentālās filmas par izsūtītajiem no sērijas 
„Sibīrijas stāsti”, grāmatas „Sibīrijas bērni... mums bija 
tas jāizstāsta” 1. un 2. sējums. 
  Vienmēr gaidīti Rugāju novada muzejā! 

 
Rugāju novada muzeja vadītāja V. Vīcupa 
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Latvijā pēdējo mēnešu laikā vairākkārt notikušas balonu 
eksplozijas, kuru iemesls ir ar autogāzi pildītie, no Krievijas 
ievestie un nepareizi pievienotie baloni. Arī Rugāju novadā 
gāzes balonu lietotāji vairākkārt griezušies pie SIA 
„Latvijas propāna gāzes” speciālistiem, ar sūdzībām, par 
„lētāk” nopirktajiem, no Krievijas ievestajiem gāzes 
baloniem.  
Pasliktinoties finansiālajai situācijai valstī un mēģinot 
ietaupīt, gāzes lietotāji aizvien biežāk sāk iegādāties 
sadzīves gāzi balonos no nelicenzētiem gāzes tirgotājiem, 
kuri ieved sašķidrināto naftas gāzi no Krievijas un fasē 
Latvijā. Fasēšanas procesā ir konstatēti arī drošības 
noteikumu pārkāpumi, tādējādi apdraudot gāzes lietotāju 
dzīvību. Nereti ir arī gadījumi, kad negodīgi tirgotāji balonu 
nepiepilda pilnu, bet no patērētāja samaksu saņem kā par 
pilnu balonu. Tāpēc mēģinot ietaupīt, pircēji nereti pat 
pārmaksā negodīgajiem tirgotājiem. 
Balona pildīšanas procesā sašķidrinātā gāze jāpiepilda tikai 
85% no balona tilpuma. Ja sašķidrinātā gāze šķidrā stāvoklī 
aizpildīs pilnībā gāzes balonu, temperatūrai paaugstinoties, 
šķidrā gāze nesaspiedīsies un  spiediens turpinās pieaugt, kā 
rezultātā ir iespējama eksplozija. Tādēļ visi sadzīves gāzes 
baloni ir jāuzpilda ar speciālām iekārtām, vadoties pēc 
gāzes svara.  
 SIA “Latvijas propāna gāze” nodarbojas ar gāzes 
balonu uzpildi, tirdzniecību,  un apmaiņu. Sadzīves 
lietošanai paredzētajos balonos tiek pildīts propāna – butāna 
sašķidrinatās gāzes maisījums. Iegādājoties balonu, 
pircējam tiek izsniegts garantijas talons un instrukcija, kā 
pareizi jāpievieno, jātransportē gāzes balons. Safasēto gāzi 
dažāda tilpuma balonos var iegādāties ikvienā novada 
pagastā. Šos balonus var atpazīt pēc ventīļa, kuram jābūt 
apvilktam ar termoplēvi (zaļā krāsā). SIA “Latvijas propāna 
gāze” ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas nodrošina 
diennakts bezmaksas avārijas izsaukumus saviem 
pārdotajiem gāzes baloniem. Avārijas dienesta tālr.: 
80000404. 
 
Rugāju novadā SIA „Latvijas propāna gāze” gāzes 
balonus varat iegādāties šādās tirdzniecības vietās: 
K/S „Linda”, Veikals, Rugāji, Kurmenes iela 36; 
Garbacka Valentīna, Rugāji, Kurmenes iela 25; 
Serga Juris, Lazdukalns, Skolas iela 10; 
 
Informāciju sniedza 
SIA „Latvijas propāna gāze” 
Vidzemes RP komercmenedžere Dace Grūbe 
T:28646650;e-pasts grube@lpg.lv 
 
 

 

 
 

Rugāju novada pašvaldības policijas vadītāja 
pieņemšanas laiki: 

 
 

Rugāju novads, Rugāji 
 Kurmenes 36, 
2.stāvā 
 

Otrdienā: 10:00 – 12:00 
Piektdienā: 10:00 – 12:00 

 
 
Telefona Nr.  22300376 , 27801859 
 E-pasts:   pasv.pol@rugaji.lv 

PAZIŅOJUMS  
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai 
Rugāju novada administratīvajā 

teritorijā 
 

Rugāju novada pašvaldībai ir 
nodoms visā Rugāju novada 
administratīvajā teritorijā noteikt 
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai. Viedokļus, priekšlikumus un 
iebildumus var iesniegt Rugāju novada 
domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos un 
Lazdukalna pagasta pārvaldē Bērzu ielā 8, 
Beņislavā, līdz 18. aprīlim.  

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā 
termiņā uzskatāma par piekrišanu 
aizlieguma noteikšanai.  
 

Esiet uzmanīgi, pērkot gāzi balonos! 
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Rugāju novada dome 

Sveicam 
 

Sirsnīgi sveicam 
Larisu Masu un Raivi Garo dēliņu Markusu 

audzinot 
 
 

 Ivetu un Ģirtu Kapteiņus  meitiņu Esteri 
auklējot 

Pateicība 
 
Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta 
Grigāne, pašdarbības kolektīvu vadītāji un daudzie 
pašdarbnieki sakām LIELU PALDIES mūsu novada 
brīnišķīgajam autobusa šoferītim Valdim Blūmam par 
viņa īpašo attieksmi, pretimnākšanu un sapratni pret 
mums. 
 

Pasākumu afiša 
 
♫ 04. aprīlī pulksten 16:00 Tautas namā Lieldienu 
pasākums "Lieldieniņa braukšus brauca, asnus 
veda vezumā" 
♫ 04.aprīlī  pulksten 22:00 Tautas namā Lieldienu 
Balle. Spēlēs ansamblis "Ceļavējš" no Gulbenes. 
Ieeja :Ls 2,00 
♫ 06. aprīlī  pulksten 15:10 Rugāju aprūpes centrā 
Rugāju novada vidusskolas skolēnu koncerts 
 
♫ 23.aprīlī pulksten 12:00 Tautas namā uz pirmo 
kopīgo pasākumu aicinām Rugāju novada 
Lazdukalna un Rugāju pagastu vecākās paaudzes 
ļaudis. Varēs ņemt līdzi arī groziņu. Vēlama 
iepriekšēja pieteikšanās līdz 19. aprīlim pie Guntas 
Grigānes /tālr. 27801493/ vai Olitas Losevas 
/tālr.26698292/, vai arī novada domē, vai 
Lazdukalna pagasta pārvaldē. Pēc iepriekšēja 
pieteikuma tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz 
un no pasākuma. Jums par godu uzstāsies novada 
paši mazākie pašdarbnieki - deju kolektīvs ”Ķipari” 
un mazie dziedātāji. Jūsu priekam skanēs arī 
mūzika, un paši varēsiet ne tikai uzdejot, bet arī 
uzdziedāt sev tīkamas dziesmas un jauki pavadīt 
laiku visiem kopā. Tātad, esiet atsaucīgi, novada 
vecākās paaudzes ļaudis! Uz tikšanos Jura dienā. 
Mēs gaidīsim katru un ikvienu no Jums. 

 
 

Со светлым праздником Воскресения 
Христова всех верующих поздравляет 

Ругайская православная церковь. 
Христос  Воскресе! 

Воистину  Воскресе. 

Izstāde 
 
Visu aprīļa mēnesi Tikaiņu bibliotēkā skatāma 
kuģu modeļu izstāde „Nāk skaidrā dienā kuģi 
rimti... Tie baltie kuģi, lielie baltie kuģi...” no 
Jura Tūmiņa privātkolekcijas. 


