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Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums     

KURMENĪTE
AICINĀM IESAISTĪTIES 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMA IZSTRĀDĒ

  

  
   Rugāju novada dome 2017.gada 
16.februārī pieņēma lēmumu “Par 
Rugāju novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu ”(prot. nr.33, 3.§).
      Teritorijas plānojums ir Rugāju no-
vada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas prasības teritorijas izman-
tošanai un apbūvei, tajā skaitā funk-
cionālais zonējums, publiskā infra-
struktūra, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, kā arī citi teritori-
jas izmantošanas nosacījumi.
    Teritorijas plānojuma izstrāde tika 
uzsākta,  jo   2018.  gada   janvārī   bei-
dzas termiņš Rugāju pagasta teritorijas 
plānojumam. Jaunais teritorijas plāno-
jums tiks izstrādāts visai novada teri-
torijai - Rugāju  un  Lazdukalna pagas-
tiem, kā rezultātā novadam būs vienoti 
apzīmējumi un prasības teritorijas iz-
mantošanai.
   Ir iecerēts teritorijas plānojumu 
izstrādāt elastīgāku, kas nesarežģī-
tu turpmāko novada teritorijas iz-
mantošanu, vienlaicīgi ievērojot ne-
pieciešamo normatīvo aktus prasības 
un Rugāju novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģiju. 
        Līdz šī gada 31. martam gaidīsim 
Jūsu priekšlikumus teritorijas 
plānojuma izstrādei - tos varat sūtīt 
Rugāju novada domei uz adresi 
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads, LV-4570 
vai pa e-pastu: dome@rugaji.lv.

    Tālrunis informācijai: Rugāju no-
vada domes Attīstības un plānošanas  
nodaļas vadītāja Lonija Melnace - 
27850898 . 

 ŠAJĀ NUMURĀ: 

 Domes sēdes lēmumi (2.lpp.)

 “Balttour 2017“ (6. lpp.)

 Sasniegumi sportā (10.lpp.)

 Viesojas Igaunijā (7.lpp.)

 “Reiz Rugājos dunēja sliedes“ 
  (11.lpp.)

Atgādinām, ka jūsu 
bērnam pienākas bez-

maksas - valsts  
apmaksāta 

ZOBU HIGIĒNA

Latvijā  bērniem līdz 18 gadu
vecumam  apmaksā  

zobārstniecības pakalpoju-
mus pilnā apmērā no valsts 

budžeta līdzekļiem. Bērniem 
tiek apmaksāta arī zobu 

higiēna: - vienu reizi gadā - 2 
līdz 18 gadu vecumam; 

divas reizes gadā - 7, 11 un 12 
gadu vecumā. 

Atgādinām, ka Rugāju 
pašvaldības zobārstniecības 

kabinetā (Liepu iela 4, Rugāju 
novads, Rugāju pagasts) ir 
pieejami, valsts apmaksāti, 
zobu higiēnistes EVIJAS 

SAPAŽKOVAS pakalpojumi. 
Darba laiks: 

trešdienās - plkst. 9.00 - 17.00 
(pēc iepriekšēja pieraksta, tālr. 

26318099). 

SATIEC SAVU 
MEISTARU 2017 

  RUGĀJOS!

  2017. gada 31. martā 
  no plkst. 10.00 līdz 13.00

  resursu centrā 
„Skreine sieviešu 

biedrība „Ūdensroze” 
sadarbībā ar Rugāju 

  novada muzeju un Baltina-
  vas rokdarbnieču pulciņu
  I. Gabrānes vadībā aicina
  piedalīties cimda dubult-

  adījuma meistardarbnīcās!

SATIEKAS TAUTAS 
MUZIKANTI 

Pulcējoties kopīgai fotogrāfijai, tika secināts, ka dalībnieku pulks ir gandrīz uz 
pusi lielāks kā pagājušajā gadā. 

atraktīvas bija arī „Briežuciema 
meitenes” un vadītāja Anita Pakalnīte. 
Īpaša bija arī balvenieša Eventija Zelča 
uzstāšanās, jo muzikantam uz skatuves 
pievienojās arī viņa trīs mazdēli – tri-
jus, divus un gadu ar pusi jaunie māk-
slinieki godam spēlēja katrs savu in-
strumentu, un pēc priekšnesuma atlika 
vien secināt, ka muzikanta E. Zelča 
spēlētprasmei jau ir savi turpinātāji.
     Uz tautas muzikantu saietu Rugājos, 
ņemot līdzi dziesmas un akordeonu, 
ceļu no Baltinavas mēroja Aija Keiša, 
kura   atzina,   ka   ir   prieks   būt   klāt 
un   piedalīties   šajā pasākumā. Ar akor-
deonu un savām dziesmām skatītājus 
iepriecināja ar mājiniece Iveta Uršuļ-
ska, kā arī Venārs Dūre no Rugājiem.
    „Tūlīt dejos arī tie, kuri šovakar nav 
dejojuši!” ar tādiem vārdiem sevi pie-
teica folkloras kopa „Upīte”, kuri kopā 
ar vadītāju Andri Slišānu, skanot gan 
vijolēm, gan bungām, gan akordeonam, 
iesaistīja pasākuma dalībniekus jautrās 
rotaļās    un     labprāt     parādīja    deju 
„Krakovjaks” folkloras kopas „Upīte” 
izpildījumā.   Pasākumu  noslēdza  mu-
zikanti no Medņevas – Jāzeps Zaremba 
un Māris Pužuls, kuri uz skatuves gan 
jokoja, gan izpildīja jestrus skaņdarbus.
     Dalībnieki saņēma pateicības rak-
stus un speciāli pasākumam gatavotas 
nozīmītes, bet dodoties projām, atzi-
na, ka labprāt šādā pasākumā tiktos arī 
nākamgad.

Vakars,   kurā    vairāk    kā    jebkad, 
iederas seni un ne tik seni tautas 
mūzikas instrumenti – ermoņikas, 
kokle, vijole,  cītars,  ģitāra,  bun-
gas  un  akordeons. Vakars, kad kopā 
sanāk tie, kam tuva šo instrumen-
tu spēle un tik pat tuvs ir satikšanās 
prieks ar sev līdzīgiem talanta kopē-
jiem. Satiekoties var dalīties savos 
stāstos un pat kopā uzspēlēt dažādus 
skaņdarbus. Arī Rugāju tautas namā, 
jau otro gadu pēc kārtas, kuplā skaitā 
satikās   tautas    muzikanti    no  tuvā-
kiem un tālākiem novadiem. Vakara 
gaitā, uzstājoties tautas muzikantiem, 
vedās arī dejas solis un sanākušie atzi-
na, ka šādās sanākšanas reizēs ir ļoti 
īpaša un patīkama atmosfēra.
      Tautas muzikantu saietu Rugājos, šo-
gad atklāja Skaidrīte (lomā iejutās Santa 
Pērkone) un Mildiņa (Gunta Grigāne), 
nodemonstrējot priekšnesumu, kuru cītī-
gi gatavojušas tieši šim pasākumam un 
ar aizrautību sagaidot visus ciemiņus.
   Viļakas folkloras kopa „Atzele” kopā 
ar vadītāju Ilonu Bukšu, kāpjot uz 
skatuves pirmie, atzina, ka ir priecīgi 
viesoties kaimiņu novadā, tāpēc arī pir-
mais   skaņdarbs    izvēlēts    ar    nosau-
kumu   „Sābri”.   Tāpat    klātesošos,   ar 
skanīgiem   un    lustīgiem    priekšnesu-
miem, iepriecināja tautas muzikants 
no Rogovkas – Pēteris Beļinskis, Jānis 
Lazdiņš no Balviem, Voldemārs Džigurs 
no Balviem, Leons Bērziņš no Balviem, 
Vitālijs Plešs no Vectilžas, Aivars Zelčs 
no Balviem. Savukārt, Žīguru kapela 
„Blāzma”   kopā    ar    vadītāju    Mārīti 
Bukovsku, aicināja visus celties kājās un 
dejot līdzi mūzikai. Tieši  tik  pat  

Agrita Luža
Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informējam, ka Sadarbībā 
ar PSKUS Zobārstniecības 

un sejas ķirurģijas centru SIA 
“Ģimenes zobārstniecības” 

rīcībā ir atkal pieejams mobi-
lais zobārstniecības autobuss, 
kurš piedāvā valsts apmaksātu 

profesionālu zobu higiēnu 
bērniem un informāciju 

vecākiem par bērna mutes 
dobuma stāvokli. Rugāju 
novada vidusskolā vizīte 
tiek plānota no 6.03. līdz 
10.03. Pieņems sertificētas 

zobu higiēnistes Ilze Stradiņa 
(tālr.: 20280603) un Sintija 
Ķikuste (tālr.: 29284687). 

Izmantojiet šo iespēju sava 
bērna labā!



Rugāju novada domes 2017. gada 
16. februāra sēdē pieņemtie lēmumi

Nolēma mainīt lietošanas mērķi nekustamā īpašuma ,,Bērnudārzs” zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 3874 012 0522 zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0522  8001  no  zemes  ar  lietošanas  mērķi  -  izglītības  un  zinātnes  iestāžu  uz  zemi  ar 
lietošanas mērķi - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (NĪLM 0503).

Nolēma   veikt   grozījumus   Rugāju   novada  Saimnieciskās  nodaļas  amata  vienību  un 
amatalgu sarakstā, likvidējot vienu amata vienību – daiļdārznieks, Profesiju klasifikatora 
kods 6113 10, viena vienība;
Nolēma veikt  grozījumus  Lazdukalna  pagasta  saieta  nama  amata  vienību  un amatalgu 
sarakstā, mainot apkopējas, Profesiju klasifikatora kods 9112 01, slodzi no 0, 75 likmēm uz 
1 likmi, nosakot amatalgu – minimālā mēneša darba alga;
Nolēma veikt grozījumus Rugāju sporta centra amata vienību un amatalgu sarakstā, 
likvidējot vienu amata vienību – šautuves vadītājs, Profesiju klasifikatora kods 3435 28, 
0.3 vienības. 

Noteica Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļiem darba stundas tarifa likmi 2017. gada 
3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanas un norises 
laikā:
     1.1. komisijas priekšsēdētājam EUR 3.70;
     1.2. komisijas sekretāram EUR 3.60;
     1.3. komisijas loceklim EUR 2.50.
Noteica 330. iecirkņa komisijas locekļiem darba stundas tarifa likmi 2017. gada 3. jūnija 
republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanas un norises laikā:
     2.1. komisijas priekšsēdētājam EUR 3.45;
     2.2. komisijas sekretāram EUR 3.35;
     2.3. komisijas loceklim EUR 2.50.

Nolēma piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā 
fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.
Nolēma izveidot pedagoga karjeras konsultanta amata vienību (Profesiju klasifikatora 
kods 2359 15) Rugāju novada domes Izglītības pārvaldē, nosakot 0,35 amata slodzes ar 
mēneša darba algas likmi EUR 680. 

Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 
atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 25 470,50 (divdesmit pieci 
tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 50 centi) Rugāju novada autoceļu pārbūves būvpro-
jektu izstrādei un autoruzraudzībai, Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
no Valsts kases uz 3 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.

Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 
atļauju Rugāju novada domei ņemt aizņēmumu EUR 18 116,79 (astoņpadsmit tūkstoši 
viens simts  sešpadsmit  euro  un  79 centi)  apmērā  projekta  „Darām paši savam priekam” 
realizācijai, Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai, no Valsts kases uz 2 
gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.

Nolēma uzsākt Rugāju novada teritorijas plānojuma izstrādi.
Apstiprināja Darba uzdevumu Rugāju novada teritorijas plānojuma izstrādei.

Apstiprināja nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0189 izsoles rezultātus, 
kas notika 2017. gada 19. janvārī plkst. 12.00. Parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgu-
mu, septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, par pašvaldības tie-
siskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0189 – 3,82 ha 
platībā atsavināšanu. 

Noteica satiksmes ierobežojumus no 2017. gada 17. februāra līdz 2017. gada 12. maijam 
transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas pa Rugāju novada pašvaldības 
autoceļiem:
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Labdien, februāra 
mēnesī!

Sandra Kapteine
Rugāju novada domes 

priekšsēdētāja

     

    Ātri aizsteidzies viens mēnesis, kurā notikuši dažādi notikumi. 
Janvāra beigās notika uzņēmēju tikšanās ar Latgales plānošanas 
reģiona  administrācijas  darbiniekiem, kas sniedza plašāku informā-
ciju par Latgales brīvo ekonomisko zonu, kurā ietilpst arī mūsu no-
vads. Ir dažādi noteicošie kritēriji, kas jāizpilda, lai saņemtu atlaides 
nodokļiem. Tuvākajā laikā, sadarbībā ar plānošanas un attīstības 
nodaļu, pārskatīsim novada uzņēmēju sarakstu, kas varētu pretendēt 
uz šādu statusu un uzrunāsim īpašniekus, lai ar katru  izrunātu  situā-
ciju klātienē.
  Lai radītu interesi un būtu priekšstats, kā tiek organizēts darbs 
pašvaldībā, aicinājām ēnot novada skolu jauniešus administrācijas 
darbiniekus. Prieks, ka jaunajiem cilvēkiem interesē kas un kā notiek 
pašvaldībā,   īpaši  liela  interese  bija   no  Rugāju   novada  Eglaines 
pamatskolas skolēniem.
    Februāris ir starptautiskās tūrisma izstādes “Balttour” mēnesis un 
arī mūsu novada tūrisma speciāliste,  kā  ik  gadu,  piedalījās  šajā 
pasākumā. Līdz tam tika sagatavoti bukleti, interese ir bijusi liela, tā 
kā gaidīsim vasaru un tūristus.
    Kaut kas jauns un nebijis aizvadītajā mēnesī piesaistīja interesi 
Rugāju novada Eglaines pamatskolā, kad skolēniem, skolotājiem un 
visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar kanisterapiju, un ie-
pazīties ar ieguvumiem, ko sniedz rehabilitācija ar gudro, skaisto, 
lielo suņu klātbūtni.
     Vienā  no  aukstākajām dienām šajā ziemā iekrita  februāra ceturt-
dienā, kad bijām izsludinājuši tirdziņu. Informēju, ka nākamajā 
mēnesī arī tiks rīkota tirgus diena, cerot uz lielāku tirgotāju atsaucību.
     Papildus ikdienas darbiem notikuši dažādi kultūras un sporta 
pasākumi. Patīkami atzīt, ka dambretes spēle piesaista dažāda vecu-
ma spēlētājus, kuri spēlēt prasmi rādījuši tauta namā. Tāpat aiz-
vadīta popiela Rugāju novada vidusskolā, ko noteikti var minēt par 
gaidītāko pasākumu skolas dzīvē. Jaunu, radošu nodarbi atraduši 
vairāki  novada  jaunieši,  kuri  jauniešu  centrā  apgūst  un  pilnveido 
prasmes ģitāras spēlē.
   Arī sporta dzīvē notikušas vairākas aktivitātes - laika apstākļi 
ļāvuši notikt trīsdesmitajam hokeja čempionātam Lazdukalnā, tāpat 
vairākas  Rugāju   novada  komandas  iesaistījušās  basketbola  čem-
pionātā. Vēlam veiksmi turnīros!
    Šo rakstiņu noslēdzot vēlos pateikt, ka gluži kā īss mirklis ir aiz-
ritējis laiks gandrīz četru gadu garumā. Un tā kā jau dzīvojam laikā, 
kad gaidāmas pašvaldību vēlēšanas, lai nepārkāptu likumu, šobrīd 
pārtraucu priekšsēdētājas slejas rakstīšanu iedzīvotājiem novada in-
formatīvajā izdevumā. Līdz šim visus  rakstiņus slejai esmu gata-
vojusi pati, izteikusi domas caur avīzīti, un lai nerastos pārpratumi, 
turpmākos mēnešus sleju gatavos Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste. Laiks rādīs,  ko mums nesīs nākamie gada 
mēneši, un ja būs lemts, tad uz tikšanos jūnijā. Bet ar šo darbi ne-
apstājas, vēl ieplānotais ir jāpaspēj izdarīt esošajam sasaukumam un 
deputātu komandai.

       Lai cerīgs nāk pavasaris! Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2017

1. Beņislava – Blāzma
2. Liepari – Liepnīte
3. Primenes – Cirtums
4. Silaines gateris – Liepnīte
5. Liepnīte – Patmalnieki
6. Gariesili – Drudži
7. Silinieki – Skubinova
8. Tilžas ceļš – Grūznis
9. Liepnīte – Klitončiki

10. Rugāji – Tikaiņi
11. Griestiņi – Kozupe
12. Kapūne – Klāni
13. Rūbāni – Fabriki
14. Pelnupe – Osa
15. Dubļukalns – Biškāni
16. Zeltiņi – Ilganči – Medņi
17. Cūksala – Karjers – Čušļi
18. Upatnieki – Vēzis

19. Vīkšņi – Silenieki
20. Egļusala – Žeivinieki
21. Čušļi – Kraukļeva
22. Griestiņi – Rimstavas
23. Ozolnes – Liepari
24. Drudži – Golvari
25. Aizupes apvedceļš
26. Gailīši – Bankova
27. Upatnieki - Kaņepiene

Tālrunis informācijai: Saimnieciskās nodaļas vadītāja Līga Cepurniece - 27808286; 
Saimnieciskās nodaļas vadītājas vietniece Dzidra Šmagre - 26382209.



Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti
Pabalsts Kam pienākas Kādi dokumenti jāiesniedz

 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa no-
 drošināšanai (49,80 EUR )

 Trūcīgām personām, kam ieņēmumi mazāki
 par 49,80 EUR

 Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta
 izraksts, citi SD pieprasītie dokumenti

 Dzīvokļa pabalsts (līdz 50,00 EUR gadā)

 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvo- 
 jamās mājas remontam(50,00 EUR gadā)

 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvo-
 jamās mājas remontam stihiskas nelaimes gadījumā 

 Trūcīgām personām un maznodrošinātiem 1.
 grupas invalīdiem un pensionāriem, kuriem 
 nav apgādnieku

 Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

 Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta 
 izraksts, invalīda apliecības kopija, čeks vai kvīts 
 par kurināmā iegādi vai kvīts par komunālajiem 
 maksājumiem
 Iesniegums, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
 izziņa, čeki, kvītis par remonta izmaksām

 Iesniegums, čeki, kvītis par remonta izmaksām

 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (līdz 150,00 
 EUR)

 Stihiskas nelaimes (plūdu, ugunsgrēka, 
 vētras postījumu u.c.) gadījumā cietušiem

 Iesniegums

 Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
 (līdz 45,00 EUR gadā)

 Trūcīgām un maznodrošinātām personām  Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta 
 izraksts, čeki, kvītis, medikamentu recepšu kopijas 
 u.c. 

 Pabalsts darbspējīgiem trūcīgiem iedzīvotājiem, 
 veicot sabiedriski derīgo darbu konkrētas situācijas 
 risināšanai (5,00 EUR dienā)

 Trūcīgām personām  Iesniegums, ienākumu deklarācija, izdevumus 
 apliecinoši dokumenti

 Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam
 bērnam, kas ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
 ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 Bāreņiem  Iesniegums, bāriņtiesas lēmums

 Pabalsts audžuģimenēm (145,00 EUR mēnesī)  Audžuģimenēm  Līgums ar pašvaldību

Rugāju novada pašvaldības pabalsti
Pabalsts Kam pienākas Kādi dokumenti jāiesniedz

 Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs  Izglītojamajam, kas mācās Rugāju novada vispārējās 
 izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības 
 grupā

 Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (15,00 EUR 
 vienam skolēnam)

 Izglītojamajam, kas mācās Rugāju novada vispārējās 
 izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības 
 grupā sākot ar piecgadīgo bērnu grupu

 Iesniegums, čeks par mācību piederumu iegādi,  
 kurā ir skolēna vārds, uzvārds un personas kods.

 Pabalsts Ziemassvētkos (4,00 EUR-Ziemassvētku 
 paciņa)

 Izglītojamajam, kas mācās Rugāju novada vispārējās
 izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības
 grupā, Rugāju SAC iemītniekiem

 Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (145,00 
 EUR)

 Vienam no vecākiem, kas savu pamata dzīvesvietu
 deklarējis Rugāju novada administratīvajā teritorijā un 
 bērns ir deklarēts Rugāju novada administratīvajā 
 teritorijā

 Iesniegums, bērna dzimšanas apliecības 
 kopija

 Pabalsts dzīves jubilejās (30,00 EUR)  Personām 80, 85, 90, 95 un 100 gadu jubilejās

 Pabalsts politiski represētām personām (30,00 EUR)  Politiski represētām personām  Iesniegums, politiski represētas personas 
 apliecības kopija

 Pabalsts donoriem (3,00 EUR)  Personām, kas deklarētas Rugāju novada adminis-
 tratīvajā teritorijā un asinis ziedo Valsts asinsdonoru
 centra organizētajā pasā kumā Rugāju novada 
 administratīvajā teritorijā

 Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no 
 brīvības atņemšanas iestādes (30,00 EUR)

 Personai, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas 
 iestādes

 Iesniegums, Izziņa par atbrīvošanu no 
 brīvības atņemšanas iestādes

 Apbedīšanas pabalsts (75,00 EUR)  Personai, kas uzņēmusies personas, kura pēdējā
 dzīvesvieta bija deklarēta  Rugāju novada adminis-
 tratīvajā teritorijā, apbedīšanu

 Iesniegums, miršanas apliecības kopija

 PAR TRŪCĪGU ATZĪSTAMA PERSONA (ĢIMENE):
 -ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro ;
 -tai nepieder: naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri, 
  nekustāmais īpašums ar kadastrālo vērtību virs 5000 euro, 
  vairāk par vienu automašīnu,
 -tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 -tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 -persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks 
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  Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs 
  internātā 

 Izglītojamajam, kas mācās Rugāju novada vispārējās 
 izglītības iestādē klātienē un dzīvo internātā 50% 
 apmērā no Rugāju novada pašvaldības apstiprinātās 
 ēdināšanas pakalpojuma maksas

 Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādes
 (1,50 EUR dienā)

 Izglītojamajam, kurš mācās profesionālās izglītības
 iestādē klātienē un kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu
 Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 Iesniegums

    
 PAR MAZNODROŠINĀTU ATZĪSTAMA

 PERSONA (ĢIMENE):

 -ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli
  nepārsniedz 285,00 euro 
 -u.c. kā trūcīgai ģimenei.



VID klientu apkalpošanas centru 
darba laika izmaiņas ar 1. februāri

 Sākot ar 2017. gada 1. februāri, klātienes pakalpojumi iedzīvotājiem 
 Latgalē būs pieejami šādā darba laikā:

VID klientu 
apkalpošanas centra 

(KAC) adrese 

Darba laika izmaiņas 
ar 2017.gada 1.februāri

Tuvākais Valsts un 
pašvaldības 

vienotais klientu 
apkalpošanas 

centrs (VPVKAC)

 Krāslava 
 Skolas iela 9

 Ludza
 Raiņa iela 25

 Balvi
 Brīvības iela 81

 P. 9.00–18.00
 O., C. 9.00–17.00

 Tuvākais VPVKAC – 
 Dagdas

 P. 9.00–18.00
 O., C. 9.00–17.00

 Tuvākais VPVKAC – 
 Blontu

 P. 9.00–18.00
 O., C. 9.00–17.00

 Tuvākais VPVKAC– 
 Baltinavas, Balvu, 
 Viļakas, Rugāju, 
 Benislavas 

 Daugavpils
 Klusā iela 4A

 P. 9.00–18.00
 O., C. 9.00–17.00

 Tuvākie VPVKAC – 
 Spoģu, Ilūkstes

 Preiļi
 Raiņa bulvāris 22

 P. 9.00–18.00
 O., C. 9.00–17.00

 Tuvākie VPVKAC –  
 Aglonas, Riebiņu

 Līvāni
 Rīgas iela 77, Līvānu  
 iecirknis

 P. 9.00–18.00
 O., C. 9.00–17.00

 Rēzekne
 Jupatovkas iela 11

 P. 9.00–18.00
 O., C. 9.00–17.00

 Tuvākais VPVKAC – 
 Viļānu

     Valsts   ieņēmumu   dienests  (VID)   
vērš  uzmanību,  ka  ar  2017.  gada 
1. februāri tiek mainīta klātienes ap-
kalpošanas kārtība VID klientu ap-
kalpošanas centros. Turpmāk ārpus 
Rīgas klienti klātienē tiks apkalpoti 
trīs dienas nedēļā, savukārt pārē-
jā laikā tiks veikta iesniegto doku-
mentu izskatīšana  un  apstrāde,  kā  
arī   citi   ar    nodokļu   adminis-
trēšanu  saistīti pienākumi, tādējādi 
paātrinot iesniegto deklarāciju ap-
strādi. Savukārt Rīgā mainās klientu 
apkalpošanas centru darba laiks.
    Šāds     lēmums     pieņemts,    rūpīgi 
izvērtējot        klientu        apkalpošanas 
centru noslodzi un klientu plūsmu, 
kas ir būtiski samazinājusies. Otrs no-
teicošais faktors ir tas, ka ievērojami 
resursi ir ieguldīti tieši VID informāci-
jas tehnoloģiju attīstībā, kā rezultātā 
daudzi procesi ir automatizēti un prak-
tiski visi pakalpojumi iedzīvotājiem 
pieejami attālināti, izmantojot  VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu  
(EDS),  tādējādi  būtiski  samazinot ne-
pieciešamību apmeklēt VID klātienē.
   Atgādinām, ka šobrīd visā Lat-
vijā darbojas 75 VPVKAC, kuros 
iedzīvotāji pašlaik un arī turpmāk varēs 
saņemt biežāk klātienē izmantotos VID 
pakalpojumus, proti, gada ienākumu 
deklarācijas pieņemšanu gan papīra 
formātā,  gan  palīdzību,  iesniedzot  to 

elektroniski, iesniegumu pieņemšanu 
par elektroniskajām algas nodokļu 
grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/
anulēšanu. Darbinieki VPVKAC 
var sniegt atbalstu un palīdzību dar-
bam ar VID EDS, informējot un ap-
mācot klientus VID e-pakalpojumu 
izmantošanā. Precīza informācija 
par VPVKAC adresēm un darba 
laikiem pieejama portāla www.lat-
vija.lv sadaļā “Vienotie klientu ap-
kalpošanas centri”. Kā zināms, jau 
kopš 2010.gada vairākām iedzīvotāju 
grupām EDS izmantošana ir obligāta: 
valsts amatpersonām – kopš 2010.
gada, juridiskajām personām – kopš 
2012.gada, bet fiziskām personām – 
saimnieciskās darbības veicējiem – 
kopš 2014. gada. Kopš  2014.  gada  
1.  jūnija  arī  ikvienas personas algas 
nodokļa grāmatiņa   ir  pieejama  ti-
kai  elektroniska dokumenta formā, 
izmantojot EDS. VID tīmekļa viet-
nē www.vid.gov.lv  pieejama plaša 
informācija (metodiskie norādījumi, 
atbildes uz biežāk uzdotajiem jautā-
jumiem un videosemināri nodokļu 
maksātājiem),  kā   arī   vairākas  
bez maksas    mobilās    aplikācijas   
viedtālruņu  lietotājiem.
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    Savukārt, zvanot uz VID infor-
matīvo tālruni, ir iespējams uzzināt 
vispārīgu informāciju par VID kom-
petencē esošiem jautājumiem, bet de-
talizētākas atbildes var saņemt,  nosū-
tot  savu jautājumu elektroniski vai pa 
pastu. Vēršam uzmanību, ka nodokļu 
maksātājiem sniedzamo pakalpojumu 

kvalitātes pilnveidošanai VID tiek 
pievērsta īpaša uzmanība, tādēļ pirms 
jebkāda lēmuma pieņemšanas tiek 
rūpīgi vērtēts, lai VID reorganizācija 
un darbības optimizācija nepaslik-
tinātu klientu apkalpošanas kvalitāti 
un VID pakalpojumu pieejamību. 

Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Pieejams  e-pakalpojums mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijai

Evija Skujiņa
Metodoloģijas 

departamenta direktore

Informējam, ka no 2017. gada 27. janvāra, 
pamatojoties uz pieņemtajiem  Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 47 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija no-
teikumos Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrācijas kārtība””, mājas (istabas) 
dzīvniekus, kuri  ir apzīmēti ar mikroshēmu 
(mikročipēti), bet nav vēl reģistrēti LDC 
datubāzē, var reģistrēt paši īpašnieki, iz-
mantojot   LDC   tīmekļvietnē www.ldc.
gov.lv   pieejamo     e-pakalpojumu.  Auto-
rizēties e-pakalpojumam iespējams ar LDC 
vai portāla www.latvija.lv autentifikāciju. 

E-pakalpojums mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijai pašlaik 
ir pieejams tikai fiziskām 
personām. Pirms reģistrāci-
jas,  iespējams pārliecināties 
pēc mājas (istabas) dzīvnie-
ka mikročipa numura, vai tas 
jau nav reģistrēts LDC datu 
bāze, ievadot mājas (istabas) 
dzīvnieka mikročipa numuru.

Konkurss uz vakanto Daiļdārznieka 
amata vietu
Rugāju novada dome izsludina konkursu uz vakanto Daiļdārznieka amata 
vietu (uz noteiktu laiku - 1. aprīlis - 30. oktobris). Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties Rugāju novada domes mājaslapā www.rugaji.lv. Pieteikuma anke-
tas un citi nepieciešamie dokumenti iesniedzami Rugāju novada domē līdz 
2017. gada 10. martam.
Kontaktinformācija: DAINA TUTIŅA (tālr.:27800548, 
e-pasts:daina.tutina@rugaji.lv). 

Aicina piedalīties “Zemes stundā 
2017“
   25.martā no plkst. 20.30-21.30 
jau vienpadsmito reizi pasaulē 
tiek atzīmēta  Zemes  stunda,  
kas,  nelietojot apgaismes objek-
tus stundas garumā, aicina domāt 
par klimata pārmaiņām un indi-
viduālu paradumu ietekmi uz šīm 
izmaiņām. 
 Kā katru gadu, valsts  iestādes, 
iedzīvotāji   un   uzņēmumi  ir  ai-
cināti Zemes stundas svētkus 
sagaidīt,   simboliski   izslēdzot  ap-
gaismes objektus.  Aicinām Jūs at-
balstīt  Zemes  stundu  25.  martā 

plkst. 20.30, izslēdzot novada 
pašvaldības ārējo apgaismojumu un, 
aicinot  novada     pašvaldības    darbi-
niekus,   kā  arī visus Latvijas   iedzīvo-
tājus,   būt    atbildīgiem  pret  vidi  ik-
dienā. Zemes stunda ir pasaulē lielākā 
vides aizsardzības kustība, kas ik gadu 
norisinās 172 valstīs un teritorijās. Šī 
gada 25. martā Zemes stunda pasaulē 
un Latvijā notiks jau 11 reizi. Pagā-
jušais gads Latvijā pulcēja rekordlielu 
Zemes stundas dalībnieku skaitu (66 
pašvaldības; vairāk kā 30 individuāli 
rīkoti pasākumi visā Latvijā).

Pieejami rehabilitācijas ārsta un 
fizioterapeita valsts apmaksāti 
pakalpojumi 
Balvu  un  Gulbenes  slimnīcu  apvienība  informē,  ka  ir pieejami rehabi-
litācijas ārsta un fizioterapeita valsts apmaksāti pakalpojumi. 

Pieteikšanās: Balvu poliklīnikas reģistratūrā - tālr.: 64507001; 
Gulbenes poliklīnikas reģistratūrā tālr.:64472809. 
Pakalpojums pieejams ar ģimenes ārsta nosūtījumu. 

Mobilā diagnostika Rugājos 
 22.martā no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 
 RUGĀJOS, Kurmenes ielā 36 (stāvlaukumā aiz pašvaldības ēkas).

 MAMOGRĀFIJA:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR
 RENTGENS (plaušām, locītavām u.c.):
• bez nosūtījuma - 1 projekcija 6,50 EUR
 D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR

 Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta: tālr. 25431313.

Pasaules Dabas fonds



Izdots Ziemeļlatgales dabas 
tūrisma ceļvedis
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Šī gada tūrisma sezonas vad-
motīvs Ziemeļlatgalē ir daba un 
tās vērtību izcelšana. Lai Latvi-
jas apceļotājiem dabas izpētes 
procesu veidotu bagātīgāku 
Rugāju, Balvu, Viļakas, Bal-
tinavas un Kārsavas novadi ir 
izdevuši Ziemeļlatgales dabas 
tūrisma ceļvedi.
    Ceļvedis ved lasītājus caur 
Ziemeļlatgales aizsargājamajām 
dabas    teritorijām,    kas    glabā
retu augu un dzīvnieku sugu 
daudzveidību.   Daudzas  no  šīm 
teritorijām  ir    pielāgotas  dabas 
mīļiem, bet daļa sargā apkārt eso-
šo vidi no cilvēku ietekmes. Īpaši 
atzīmējamas teritorijas ir Lubāna 
mitrājs, dabas parks „Numernes 
valnis”, Motrīnes ezers, Stiglavas 
atsegumi, kas aizrauj ar ainavas 
skaistumu    un    neskarto    dabu. 
Ziemeļlatgales dabas pētniekiem 
ir īpaši veidota sadaļa ar apskates 
saimniecībām, lai aicinātu iepazīt 
arī 5 Latgales novadu cilvēkus, 
kas savās lauku sētās darbojas 
pēc dabas rituma - no pirts rituālu 
baudīšanas   līdz    kārtīgām  pus-
dienām no vietējiem lauku 

labumiem, it visā ir jūtama cieņa pret  
vidi  mums  apkārt.  Vēstures pieskaņu 
Ziemeļlatgales ceļojumā ienes senat-
nīgie muižu parki, kuru dižkoki glabā 
gadsimtu noslēpumus un cilvēku likteņu 
līnijas. Atliek apstāties un ieklausīties, 
lai sadzirdētu tikai sev domātu stāstu.
   Velomīļiem ir apkopoti 4 vietēja 
mēroga velomaršruti, kas ieved jūs 
Ziemeļlatgales dzīlēs un 1 reģionālais 
maršruts, kas piedāvā sajust dzīvi visos 
5 Ziemeļlatgales novados, apjūsmojot 
skaistos un sakoptos laukus un piero-
bežas kolorītu.
     Šajā vasarā Ziemeļlatgales viesus 
īpaši aicinām savos ceļojumos iekļaut   
arī  piecu  unikālu,  mākslinieku vei-
dotu vides instalācijas objektu apskati, 
kas atspoguļos kādu no dabas stihijām- 
gaiss,  zeme,  uguns,  ūdens  vai  to  sim-
biozi. Atklāšanas pasākumi solās būt 
pildīti ar mūzikas skaņām, dabas izziņas 
procesiem un klusumu, kurā katrs var 
atklāt savu Ziemeļlatgali.
      Ziemeļlatgales dabas ceļvedi var 
apskatīt un lejupielādēt Ziemeļlatgales 
novadu mājaslapās: http://rugaji.lv/; 
visit.karsava.lv; turisms.balvi.lv; http://
vilaka.lv/; http://baltinava.lv/. 

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies 
projektā “PROTI un 
DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā 
algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts 
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)  kā  bezdarbnieks, piesakies at-
balstam projektā “PROTI un DARI!”.
  Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, 
Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim 
tiek  sniegts  individuāls,  tieši  viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša 
prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, 
jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot 
piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā ne-
formālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, kar-
jeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos 
(nometnes, se-mināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais 
darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasā-
kumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņē-
mumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie 
amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasā-
kumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu 
individuālu  pasākumu  programmu,  var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēne-
šiem. Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties 
projektā “PROTI un DARI!”, aicinām griezties savā pašvaldībā. Katru jau-
nieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības 
un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības 
iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un 
speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar in-
teresantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev 
vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām ikvienu 
nodot   šo  ziņu  jauniešiem,  kuri  var  piedalīties projektā, tādējādi palīdzot 
viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.
        Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt 
viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, No-
darbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īsten-
otajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts 
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 
samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu cen-
tru darbībā.

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra

Uzsākta grants ceļu pārbūves 
būvprojektu izstrāde Daina Tutiņa

Rugāju novada 
domes izpilddirektoreRugāju novada domes speciālisti turpina 

strādāt,    lai    sekmīgi    īstenotu  pašval-
dības grants ceļu pārbūvi Lauku at-
tīstības   programmas    2014.   -     2020.  
gadam   pasākuma   “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros. 
    Rugāju novada pašvaldībai  maksimāli 
pieejamais   atbalsta   apmērs   projektu  rea-
lizācijai ir   630 000 euro no Lauku atbal-
sta dienesta finansējuma, kas veido 90 pro-
centus no kopējā finansējuma. Pašvaldībai 
jānodrošina līdzfinansējums 10 procentu 
apmērā, kā arī pievienotās vērtības nodokļa 
maksājumi.  Projektu iesniegšanas kārta ir 
atvērta līdz 2019.gada 1.decembrim. Pro-
gramma paredz,  ka   ceļu   pārbūves   iet-
varos  jāveic ģeodēziskā izpēte, jāizstrādā 
tehniskais projekts un jāizpilda citi notei-
kumi. Turklāt asfaltēšanas darbi pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” nav uzskatāmi par attiecinā-
majām izmaksām, var veikt tikai grants ceļu 
seguma izbūvi. 2016.gada 19.maija  domes 
sēdē, saskaņā ar  iepriekš apstiprinātajiem 
kritērijiem   un,   apspriešanā   ar    uzņēmē-
jiem, izvirzītajiem ceļiem, tika apstiprināts 
prioritāro ceļu saraksts Rugāju novada 
pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pār-
būvei Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iet-
varos. Prioritārā kārtībā tie sarindojas šādi:
1. Pelnupe – Osa (no 0,000 km līdz 1,800 
km)
2. Ozolnes – Liepari (no 0,000 km līdz 
2,430 km)
3. Egļusala – Žeivinieki (no 0,000 km līdz 
5,705 km)
4. Zeltiņi – Ilganči- Medņi  (no 0,000 km-
4,200 km)
5. Beņislava – Blāzma (no 0,624 km līdz 
7,624 km)
    Lai varētu iesniegt projektus Lauku atbal-
sta dienestā un pretendēt uz finansējumu,  ir 
nepieciešams izstrādāt būvprojektus. Ņemot 
vērā, ka pieejamais finansējums ceļu pār-
būvei ir ierobežots, balstoties uz izsludināta 
iepirkuma rezultātiem, līgums par būvpro-
jektu izstrādi un autoruzraudzību ir noslēgts 
ar  SIA „JOE”, sākotnēji par trīs būvprojek-
tu      izstrādi    –   ceļiem    Pelnupe  -  Osa, 
Ozolnes –  Liepari   un    Egļusala   – Žeivi-
nieki. Būvprojekta izstrādes termiņš ir 
2017.gada 6.maijs. Izstrādājot projektus, 
būs zināms, cik finansējums ir atlicis un 
vai iespējams veikt pārējo, prioritātēs no-
teikto, ceļu pārbūvi.Būvprojekta izstrādes 
ietvaros tiek veikta arī ģeodēziskā un 
topogrāfiskā inženierizpēte,  ģeotehniskā   
inženierizpēte  un   tehniskā  apsekošana. 
Ceļu pārbūves darbi ietvers ne tikai grants 
seguma virsmas atjaunošanu, bet arī novad-
grāvju izveidošanu, caurteku izbūvi, kā arī 
nobrauktuvju uz īpašumiem izveidošanu. 
Vienlaicīgi pašvaldība veic arī ceļu kadas-
trālo uzmērīšanu un īpašumtiesību nosti-
prināšanu zemesgrāmatā.
     Zemju īpašnieki ir jautājuši par nobrauk-
tuvju izveidošanu un caurteku izbūvi, lai 
nokļūtu uz saviem īpašumiem. Šobrīd vēl  
notiek tikai topogrāfiskā inženierizpēte, kas 
nepieciešama būvprojekta izstrādei. Kad jau 
taps būvprojekts, nobrauktuvju izveide tiks 

saskaņota ar zemju īpašniekiem, 
izvērtējot  katru  konkrēto  situā-
ciju. 

Aizdevumi 
projektu 

īstenošanai 
Jaunais gads ir iesācis ar Leader 
projektu  realizāciju, kas tika ap-
stiprināti jau 2016.gada nogalē. 
Leader projektiem Lauku atbal-
sta dienests (LAD) finansējumu 
piešķir pēc projekta realizāci-
jas. Lai nodrošinātu sekmīgu 
projektu īstenošanu,  2017.gada 
16.februāra domes sēdē  tika no-
lemts ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē divu projektu realizācijai   
EUR 16 608,75 apmērā projekta 
“Skatuves aprīkojuma iegāde un 
uzstādīšana Lazdukalna saieta 
namā” realizācijai. Projekts jau 
ir uzsākts un saskaņā ar līgumu 
ar izpildītāju SIA „DIOGENS 
audio”  darbus plānots pabeigt 
līdz 2017.gada vasarai. 
      Uzsākts arī  Leader  projekts  
„Darām paši savam priekam”, 
kura realizācijas termiņš ir 
2017.gada 1.septembris. Šo-
brīd ir noslēgti līgumi ar darbu 
izpildītājiem SIA „Valdis” un 
SIA „Jaunais Jumis”. Projekta 
ietvaros tiks veikta atpūtas vietas 
un rotaļlaukuma ierīkošana Sku-
jetnieku ciemā, kad darbiem būs 
labvēlīgi laika apstākļi, visdrīzāk 
jūnija     mēnesī.     Projekta   rea-
lizācijai  tiks ņemts aizņēmumu 
EUR 18 116,79.
              Atbilstoši      iepirkuma 
„Autoceļu pārbūves būvprojek-
tu izstrāde un autoruzraudzība”, 
piedāvātā summa par būvprojek-
tu   izstrādi   un  autoruzraudzību 
ir      EUR     50 807, 90,      t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis 
21% EUR 8 817.90. Ņemot vērā, 
ka Rugāju novada domei nav 
pieejami brīvi finanšu līdzekļi 
nepieciešams ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu. Rugāju novada 
dome    ir     noslēgusi    līgumus 
par     būvprojektu      izstrādi  un 
autoruzraudzību par summu EUR 
25 470, 50, par atlikušo summu 
līgumus slēgt tiek plānots vēlāk, 
ja būs nepieciešams. Līdz ar to, 
šobrīd    ir    nepieciešams   ņemt 
ilgtermiņa    aizņēmumu     EUR 
25 470,50 , lai īstenotu  projektu.
   Pēc projekta realizācijas, 
saņemot LAD atbalsta daļu,  
aizdevums tiks atgriezts Valsts 
kasei, līdz  ar to pašvaldības 
saistību apmērs nepalielināsies. 
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Piedalās etnogrāfisko ansambļu un 
folkloras kopu skatē Santa Pērkone

Kultūras pasākumu 
organizatore   11. februārī Lazdukalna pagasta 

Benislavas etnogrāfiskais ansam-
blis, tā vadītājas Regīna Čudarāne un 
Daiga Jēkabsone, devās uz Viļakas 
novada Žīguriem, kur norisinājās 
etnogrāfisko ansambļu un folkloras 
kopu skate. Žīguros   sapulcējās et-
nogrāfiskie ansambļi un folkloras 
kopas no Viļakas, Balvu un Rugāju 
novadiem, kopā 17 kolektīvi.
 Skates pirmajā daļā dziesmas 
izdziedāja etnogrāfiskie ansambļi, 
bet otrajā daļā varēja vērot  folkloras 
kopu un kapelu sniegumu.
  Galvenā  tematika, ar  kuru 
saistītam vajadzēja būt repertuāram, 
bija   Līgo  svētki,  tāpēc Žīguros ko-
lektīvi   izdziedāja   savam  novadam 

raksturīgākās Līgo un Jāņu dziesmas. 
Ansambļu sniegumu vērtēja folkloras,    
lietišķās    mākslas    un   etnomuzikolo-
ģijas eksperti no viss Latvijas – Valsts 
Izglītības satura centra ārštata folkloras 
metodiķe    Māra    Mellēna,    folkloras 
eksperte Gita Lancere, Latvijas Na-
cionālā kultūras centra tautas lietišķās 
mākslas eksperte Linda Rubena, Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
etnomuzikoloģijas klases pasniedzē-
ja Zane Šmite un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra tautas mūzikas eksperts 
Ilmārs Pumpurs. Viņuprāt, šajā skatē 
dalībnieki uzstādīja augstu latiņu un 
sasniedza augstus rezultātus.

Rugāju novads Igaunijā pārstāv Latviju 
“Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” dienā””

Gunta Grigāne
Rugāju novada Kultūras 

nodaļas vadītāja
      2017. gada 14. februārī Pilvā (Igaunijā) 
notika pasākums “Eiroreģions “Pleskava - 
Livonija” diena””. 
   14. februārī,  agri  no  rīta,  pēc pulksten se-
šiem,    mēs,   rugājieši,   devāmies   ceļā   uz 
kaimiņvalsts Igaunijas pilsētu Pilvu, lai 
prezentētu un pārstāvētu Rugāju novadu 
pasākumā “Eiroreģions “Pleskava-Livoni-
ja”. Atklāšanas ceremonija notika pulksten 
10.30 Pilvas kultūras nama foajē. Mūs uz-
runāja Pilvas novada vecākais Igors Taro un 
Eiroreģiona prezidents Andris Kazinovskis. 
Pēc atklāšanas pašdarbības kolektīvi devās 
izbraukuma koncertos. No Latvijas puses 
piedalījās    Rugāju    novada    vidējās  paau-
dzes deju kolektīvs “Rugāji”, Viļakas novada 
ansamblis “Cansone” un Kārsavas novada 
tautas muzikantu kapela “Sābri”. 
     Pasākumā piedalīties aicināti bija arī 
kultūras darbinieki, kuriem notika seminārs 
un kopīgas diskusijas, norisinājās praktisks 
darbs grupās. Visi saskatīja kopīgas problē-
mas darbojoties kultūras laukā. Kā vienu no 
galvenajām - cilvēkresursu trūkums, nepie-
tiekamais finansējums, speciālistu trūkums, 
kuri būtu spējīgi darboties kultūras jomā. 
Seminārā  tika  daudz  runāts  un domāts 
par   kopīgajām sadarbības iespējām dažādās 
kultūras jomās. Savus meistardarbus pre-

zentēt    tika      aici-
nāti     triju      valstu 
amatnieki. Rugāju 
novadu pārstāvē-
ja sieviešu bie-
drības “Ūdensroze” 
rokdarbu meistares 
Iluta Učelniece 
un Zane Simone. 
Izstādē pārdošanā 
tika aizvesti Ilutas 
Učelnieces, Zanes 
Simones, Martas 
Krilovas, Lucijas 
Šmites un Antras 
Ķikustes rokdar-
bi. Plaši pārstāvē-
ti bija mājinieku 
igauņu amatnieku 
darbi. Mūsu deju 

kolektīva puišus ieinteresēja metā-
la kalēja darbi, kurš labprāt dalījās 
pieredzē par to kā tiek dota otra “dzīvī-
ba” dažādiem metāla izstrādājumiem. 
Apmeklētāju interesi, tai skaitā arī 
manu, piesaistīja Krievijas amatnieku 
veidotās gleznas no filca. 
    Apmeklētāji izrādīja interesi un 
iegādājās mūsu novada rokdarbnieču 
veidotos piespraužamos pušķus un 
apsveikuma kartītes. Man, un dažiem 
no Latvijas, kuri tur atradāmies, uz-
manību piesaistīja četri dziedošie tautu 
tērpos tērptie igauņu vīri, kuri dziedāja 
dažādas dziesmas savā valodā, bet tanī 
brīdī, kad puiši sāka dziedāt dziesmu 
pēc mūsu latviešu dziesmas ”Toļi 
dzeivoj muna meilo” melodijas, mūsu 
interese protams pieauga. Es atļāvos 
vīrus iztaujāt par šīs dziesmas tapšanu 
un izstāstīt, ka mums arī ir dziesma ar 
tādu pašu melodiju. Viņi zināja stāstīt, 
ka dziesma tapusi Sibīrijā un saturs 
ir līdzīgs mūsu dziesmas saturam. 
Mēs ar deju kolektīva vadītāju Luci-
ju Bukšu atļāvāmies šos kungus ai-
cināt ciemos ar savu dziesmu pūru pie 
mums uz Rugājiem. Var teikt, ieman-
tojām jaunus sadarbības draugus.
    Pēc garās darba dienas pulksten 
18.00 notika koncerts Pilvas Kultūras 
centrā. Katra valsts (Igaunija, Latvija, 
Krievija)   rādīja    sagatavoto,    aptu-
veni   pusstundu   garo,    programmu. 
Koncertā    uzstājās    arī    mūsu   deju 
kolektīvs “Rugāji”, kurš sevi parādī-
ja no labākās puses. Bija interesanti 
paskatīties uz kaimiņvalstu sagatavoto 
kultūras programmu un ievērtēt, kur 
mēs esam priekšā, kur vēl jāpiestrādā. 
Pēc koncerta sākās ceļš mājup. Mājās 
atgriezāmies ar pozitīvismu, ka godam 
pārstāvējām savu mazo Rugāju no-
vadu. Paldies Rugāju novada domes 
vadībai par sniegto atbalstu mūsu 
nokļūšanai šajā pasākumā.

Deju kolektīva puišus ieinteresēja metāla kalēja darbi, kurš lab-
prāt dalījās pieredzē par to kā tiek dota otra “dzīvība” dažādiem 
metāla izstrādājumiem. 

Foto: Gunta Grigāne

Foto: Santa Pērkone

Foto: Gunta Grigāne



Latgales tūrisma 
speciālisti veiksmīgi 
piedalījās starptautiskajā 
tūrisma izstādē 
“Balttour” 
Latvijas tūrisma lielākajā gada pasākumā - 
starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2017”, 
kas norisinājās 3. – 5. februārī,  vienotā stendā  
Latgales   tūrisma   iespēju  daudzveidību  popula-
rizēja Latgales novadu un pilsētu pašvaldību tūris-
ma speciālisti.  
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“Ezerzeme”
Latgales tūrisma asociācija

   Pateicoties Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme” 
mērķtiecīgam darbam un Latgales pašvaldību at-
balstam, reģiona stendā tika ietverts plašs tūrisma 
piedāvājums, kas pieejams Latgalē – naktsmītnes, 
apskates objekti, jauni velo maršruti, tūrisma maršru-
ti, kulinārais mantojums, aktīvā tūrisma iespējas, 
piedāvājumi  ģimenēm  ar   bērniem,  atpūta  pie ūde-
ņiem un dabas objekti. Latgales pašvaldību tūrisma 
informācijas centru speciālisti izstādes apmeklētājiem 
bija sagatavojuši jaunus tūrisma materiālus, kas no-
teikti palīdzēs saplānot ceļojumus uz Latgali. Latgales 
stendā tradicionāli liela piekrišana bija Latgales kera-
mikai. Visu triju izstādes dienu garumā ap Preiļu ke-
ramiķa Raivo Andersona podnieku ripu pulcējās prāvs 
interesentu skaits. Jo sevišķi bērni aizrautīgi sēdās pie 
podnieka ripas un pašu rokām darināja savu pirmo 
meistardarbu. Liela piekrišana bija arī Krāslavas no-
vada zemnieku saimniecības “Kurmīši” piedāvātajām 
populārajām zāļu tējām. Cienastu Latgales stenda ap-
meklētājiem bija sarūpējusi Kārsavas novada “Dzīļu” 
maiznīcas čaklā saimniece un populārās TV pārraides 
“Īstās latvju saimnieces” dalībniece Aina Barsukova 
un Šmakovkas dedzinātavas veidotājs Jānis Krivtežs. 
Muzicējot par jautru omu rūpējās Gunārs Igaunis.
     Latgales stenda apmeklētāji šogad īpaši interesējās 
par atpūtu ģimenēm ar bērniem, atpūtu pie ūdeņiem, 
aktīvās atpūtas   iespējām,   par   jauniem   tūrisma   
objektiem  un naktsmītnēm. Tāpat kā iepriekšējos ga-
dos, arī šogad bija interese  par  dabas  parkiem un 
atsevišķiem dabas objektiem.
    Izstādes laikā tika apbalvoti konkursa “Gada cil-
vēks tūrismā 2016” laureāti. Priecājāmies un no sirds 
sveicām mūsu kolēģi – Krāslavas TIC vadītāju Tat-
janu Kozačuku, kas kļuva par konkursa “Gada cil-
vēks tūrismā 2016” laureāti nominācijā “Labākais 
tūrisma informācijas centra vadītājs 2016”. Zīmīgi, 
ka “Gada cilvēks tūrismā 2016” uzvarētājus nosaka 
žūrija deviņu cilvēku sastāvā, ko veido tūrisma no-
zares biznesa eksperti, tūrisma asociāciju vadītāji, 
aizvadīto gadu laureāti, valsts tūrisma pārstāvji, kā 
arī “BalticTravelnews.com” pārstāvji. “Gada cilvēks 
tūrismā 2016” laureāta noteikšanai ir divi kritēriji – 
sabiedriskā  aktivitāte  par  labu  tūrisma  nozarei  vai 
inovatīva ideja, kura pozitīvi ietekmē Latvijas tūrisma 
industriju, veiksmīgs sava aroda meistars. Kopš 2003.
gada balva tiek pasniegta jau 14. reizi un tā ir ieguvusi 
nozīmīgu statusu Latvijas tūrisma nozarē un Latvijas 
tautsaimniecībā.
     Starptautiskā   tūrisma   izstāde - gadatirgus   „Bal-
tour” ir Baltijā  nozīmīgākā  tikšanās  vieta  tūrisma  
profesionāļiem un potenciālajiem tūrisma produktu 
patērētājiem, kur veidojas jauni kontakti un tiek sti-
prināta esošā sadarbība, tā ir arī vieta, kur ir iespēja 
uzrunāt individuālos ceļotājus. Pēc radoša un intensī-
va darba izstādē gatavosim jaunajai tūrisma sezonai 
un Latgalē ar prieku gaidīsim tūristus.
   Popularizējot tūrisma 2017.gada tūrisma piedāvā-
jumu, šogad jau aizvadītas četras starptautiskās tūris-
ma izstādes-gadatirgi Somijā, Nīderlandē, Lietuvā un 
Latvijā. Vēl   gaidāms   darbs    starptautiskajās   tūris-
ma   izstādēs Igaunijā un Vācijā - Minhenē un Berlīnē.

Agrita Luža
Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

skaidrs, ka  rezervēt  svinību zāli kāzām gadu ie-
priekš mūsdienās  ir ļoti savlaicīgs lēmums. Bet, 
ja prātā ir tikai viens konkrēts datums -  var jau 
būt arī par vēlu. Runājot par tendencēm tūrismā 
gadu gaitā, mainās ceļotāju prasības. Mūsdienās 
ceļotāji vēlas ne tikai aplūkot vēsturiskus skatus, 
bet arvien vairāk grib paši iesaistīties procesos, 
tāpēc arvien vairāk rodas piedāvājumu, kur var 
iemēģināt dažādas prasmes, piemēram, izgatavot 
kādu māla priekšmetu, piedalīties sveču liešanā, 
maizes vai picas cepšanā, šokolādes konfekšu 
gatavošanā. Mūsu novadā ceļotāji jeb tūristi iz-
vēlas apmeklēt briežu dārzu, jo saimniece Ināra 
ir pieradinājusi savus skaistos mīluļus, ka daži 
brieži ēd graudus no rokas, savukārt, Aivara un 
Māras Baķu saimniecībā draudzīgās sarunās ar 
kaziņām, aitām un trušiem laiks paiet nemanot!

- Latgales stenda apmeklētāji īpašu uzmanī-
bu pievērsuši atpūtai ar ģimeni, naktsmītnēm. 
Kādu piedāvājumu uz “Balttour’’ aizvedām 
mēs?
 
Šī   gada   tūrisma   sezonas   vadmotīvs   Ziemeļ-
latgalē un arī Rugāju novadā ir daba un tās vērtī-
bu izcelšana. Esam izdevuši Ziemeļlatgales 
dabas   tūrisma  ceļvedi,   lai   Latvijas   apceļotā-
jiem dabas izpētes procesu veidotu bagātīgāku. 
Ceļvedi kopīgi ir sagatavojuši  Rugāju, Balvu, 
Viļakas, Baltinavas un Kārsavas novadu tūrisma 
speciālisti. Tāpēc šovasar varam sagaidīt lielāku 
tūristu pieplūdumu. Lielu interesi un vēlmi ceļot 
uz Ziemeļlatgali, Latvijas apceļotājos ir izraisī-
jušas  dabas stihijas attēlojošās vides instalācijas,  
kuras šī gada vasarā tiks uzstādītas un atklātas 
piecos novados – Balvu, Kārsavas, Viļakas, Bal-
tinavas un Rugāju. Rugāju novadā 12. augustā 
tiks atklāta vides instalācija, kurā attēlota visu 
četru dabas stihiju mijiedarbība. “Rūķīšos” jau 
esošiem piedāvājumiem – naktsmītnes, svinību 
apkalpošana, pirts un āra kubuls, klāt ir nākuši 
jauni piedāvājumi - nomai tiek piedāvāti galda 
dekori un tekstilijas, kā arī drīzumā varēs pasūtīt 
saldas un sāļas uzkodas, glīti iepakotas līdzi 
nešanai. Saimniece aicina ielūkoties „ Rūķīši” 
„Facebook”  lapā. Mežsētās tiek labiekārtota 
pirts namiņa apkārtne un tiek atjaunots briežu 
dārza žogs. Jūnijā kā jau katru gadu „Sporta 
klubs Rugāji” rīkos džipu sacensības.

“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!“  par   to  ir  pārliecināta  Rugāju 
novada    uzņēmējdarbības     un   tūrisma    at-
tīstības centra vadītāja MĀRĪTE ORNIŅA.   
Arī šogad, piedaloties starptautiskajā tūrisma 
izstādē “Balttour 2017“ un gaidot jauno tūris-
ma    sezonu,   kura   jau   tūlīt,   tūlīt   būs klāt, 
M. Orniņa aicina iepazīties ar tūrisma piedāvā-
jumiem Ziemeļlatgalē. Jāpiebilst, ka jaunā se-
zona ceļotājus sagaidīs ar dažādiem piedāvā-
jumiem un atpūtas iespējām. 

Foto  no  kreisās:  Ineta  Bordāne  (Balvu  novada  tūrisma  informācijas  centra  tūrisma  organizatore), 
Linda Biseniece- Mieriņa  (Viļakas  novada Tūrisma informācijas centra speciāliste),   Mārīte Orniņa  
( Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja), Inga Bernāne (Kārsavas novada 
tūrisma organizatore), Santa Paegle (velotūrisma eksperte). 

-  Vērienīgā      tūrisma     izstāde    “Balttour” 
šogad   norisinājās   jau   24.  reizi.  Cik  reizes
jūs  jau esat pārstāvējusi   Rugāju    novadu   
izstādē? 

Kopš uzsāku darbu 2004.gadā  Rugāju pašvaldībā 
kā tūrisma speciāliste, Rugāju pagasta, tagad jau 
novada, tūrisma saimnieki katru gadu ir pārstāvēti 
tūrisma izstādē Rīgā Latgales reģiona pašvaldību 
kopīgā stendā. Starptautiskā tūrisma izstāde “Balt-
tour” ir vienīgā lielākā tūrisma nozares izstāde, 
kurā var gūt priekšstatu par visu Latvijas novadu 
tūrisma piedāvājumu. Izstāde vienmēr notiek 
februāra pirmajā nedēļas nogalē, pirms vēl tūris-
ma sezona ir sākusies, lai ceļotāji var laicīgi sākt 
plānot savu vasaras   brīvdienu    maršrutu   vai   
rezervēt  vietu savas ģimenes  atpūtai  vai  kādām 
svinībām  –  tieši šajā  izstādē  var  uzzināt  par  
jauniem piedāvājumiem  ceļotgribētājiem – jau-
niem maršrutiem, jaunām naktsmītnēm, apskates 
vietām un pasākumiem visā Latvijā.

-  Kas,  jūsuprāt,  šo  gadu  laikā,  ir  mainījies 
tūrisma nozarē? 

Pirms 10 gadiem, mēs Latvijā, brīnījāmies par 
ārzemju tūristiem, kuri savus ceļojumus sāk plānot 
gadu iepriekš. Tagad tā ir mums pašiem! Aprunā-
joties   ar    Margitu,   „ Rūķīši”   saimnieci,   kļūst 
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Šodienas laikmetā esam pieraduši, ka ar savu plašo 
piedāvājumu klāstu mūsu brīvo laiku aizņem dators, 
internets un telefoni. Tomēr jāatzīst, ka ir vēl ģimenes, 
kurās spēlē arī cilvēks ar cilvēku, ne tikai basketbolu, 
bet arī tādas prātus asinošas interesantas un varbūt 
nedaudz piemirstās galda spēles kā šahs un dambrete. 
Tieši garie ziemas vakari ir laiks, kad varam nodoties 
šādām spēlēm. Jau otro gadu pēc kārtas, Rugāju no-
vada domes Kultūras nodaļa, tautas namā organizēja 
draudzības spēles dambretē.

Dambretes spēlēs uzvar visi 
un draudzība Gunta Grigāne

Rugāju novada Kultūras 
nodaļas vadītāja

     4. februārī uz šīm spēlēm 
bija aicināts ikviens intere-
sents bez vecuma ierobežo-
juma. Un jāteic, ka atsaucība 
bija pietiekoši laba. Dam-
bretes spēlēs piedalījas ne 
daudz, ne maz, jo sacensties 
savā starpā bija ieradušies 20 
dalībnieki. Kā spēles dienā 
noskaidrojās,    tad    vecumā
no 6 - 12    gadiem     piedalī-
jās 6 dalībnieki: Marta Feli-
cita Sņegova, Lauris La-
zovskis, Marika Garbac-
ka, Daniels Plešs, Adrians 
Lonskis, Raivis Lazovskis. 
Vecumā no 13 gadiem līdz 
sirmam vecumam piedalījās 
14 dalībnieki: Elza Tutiņa, 

  Foto: no personīgā arhīva

Laura Saulīte, Pēteris 
Sudarovs, Evita Sproģe, 
Sandis Platais, Laimonis 
Plešs, Sanita Lazovs-
ka, Valdis Prancāns, 
Alise Prancāne, Edīna 
Kļava, Inārs Saulītis, 
Jānis Čakāns, Mareks 
Prancāns, Staņislavs 
Mass. Un interesants 
notikums - jaunākajam 
dalībniekam ar vecāko 
dalībnieku ir tieši 80 gadu 
starpība! Prieks par to, ka 
šo spēli apmeklēja ne tikai 
Rugāju novada iedzīvotā-
ji, bet arī no Medņevas 
un Gulbenes. Starplaikos 
dalībnieki varēja baudīt 

tēju, kafiju un pīrāgus, ko bija sagādājušas 
kultūras nodaļas darbinieces. Dažiem dalīb-
niekiem bija arī līdzjutēji, kuri arī šad tad 
asināja prātus spēlējot dambreti. Visu spēles 
laiku valdīja draudzīga atmosfēra, bet tomēr 
gaisā virmoja arī sacensības gars. Pēc tri-
ju stundu kopīgām spēlēm, tika noskaidroti 
arī rezultāti: kopvērtējumā vecumā līdz 12 
gadiem ieskaitot 1. vietu ieguva Lauris La-
zovskis - 11 punkti, 2. - 3. vietu dalīja Mari-
ka Garbacka un Daniels Plešs - 8 punkti. Arī 
pārējiem jaunākajiem dalībniekiem veicās 
diezgan labi. Jau, kad norisinājās cīņa par 
vietu sadalījumu otrajai dalībnieku grupai, 
spraigas spēles, lai noskaidrotu uzvarētājus 

nācās   spēlēt   papildspēles,   jo   dažiem  spēlētā-
jiem bija vienāds punktu skaits. Kopvērtējumā 
tomēr nonācām pie rezultātiem: 1. vietu ieguva 
Staņislavs Mass - 16 punkti, 2. - 3. vietu dalīja 
Elza Tutiņa un Jānis Čakāns - 14 punkti. 
       Katrs dalībnieks saņēma medaļu un pateicī-
bu par piedalīšanos, kā jau sacensībās pienākas. 
Savukārt godalgoto vietu ieguvēji, papildus 
medaļām un pateicībām, saņēma arī kausus. 
Prieks, ka škiroties daudzi no dalībniekiem teica 
atzinīgus vārdus: „Cik labi un jauki kopīgi pa-
vadīts laiks un vajadzētu šādas spēles rīkot biežāk, 
tās tomēr vieno cilvēkus un ienes labas emocijas 
ikdienas dzīvē! Tātad atliek secināt, ka uzvarēja 
visi un draudzība!

Vokālais ansamblis “Pustonis” 
piedalās vokālās mūzikas 
konkursā “Balsis 2017”
2017.   gada   20.   februārī   Rugāju 
novada vidusskolas vokālais ansam-
blis       “Pustonis”        devās       uz 
Balviem, lai piedalītos vokālās 
mūzikas konkursā “Balsis”.
      Konkursā sacentās Balvu, Rugāju, 
Viļakas un Baltinavas novadu skolu 
vokālie ansambļi. Smagais darbs un 
neskaitāmie mēģinājumi visa mācību 
gada  garumā   vainagojās  ar panāku-
miem. Ansambļa dalībnieki ir gandarī-
ti par sasniegtajiem rezultātiem. 
Ansamblis pašreizējā sastāvā darbojas  
jau    divpadsmito      gadu    (Amanda

Dana Lība Tihomirova
Vokālā ansambļa 

“Pustonis“ dalībniece

Kočāne, Rūta Krista Pērkone, Rēzija 
Puško, Dana Lība Tihomirova, Astra 
Smirnova, Valters Šmagris, Zita Serga, 
Krista Kapteine, skolotāja Velga Smoļa-
ka), dalībniekus saista mīlestība pret 
dziesmu. Kopā pavadīto laiku “Pustonis” 
atzīst par lielisku piedzīvojumu, kas 
neizdzēšami ierakstīts atmiņās. Vokālās 
mūzikas konkursā “Balsis 2017” Rugāju 
novada vidusskolas ansamblis ieguva 1. 
pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Latgales 
reģionu. Pēc vokālo ansambļu konkursa 
“Balsis” “Pustoņa” dalībnieki šķīrās ar 

smaidu, lai tiktos nākamajā mēģinā-
jumā un pārrunātu nākotnes plānus. 1. 
martā vokālais ansamblis “Pustonis” 
piedalīsies projekta “Komponisti 

Rugāju novadā” prezentācijas 
pasākumā,      ansamblis      gatavo 
koncertprogrammu  pavasara kon-
certiem.

  Foto: no personīgā arhīva

Rugājos apgūst ģitārspēli
Agrita Luža

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centrs pagājušā gada nogalē ieguva 
jaunas telpas, kuras ar prieku jau apmeklē jaunieši. Kopš šī gada 9. jan-
vāra, jauniešu centrā, reizi nedēļā, ir iespēja apgūt arī ģitārspēli. 
      “Nāk apmēram 12 dažāda vecuma dalībnieki. Nodarbības pasniedz ģitārists

Gregs (Grigorijs Gorodko), kurš pats arī 
atzina, ka šī grupa izskatoties ieinteresēta 
uz labu rezultātu sasniegšanu ģitārspēlē. 
Doma   par    ģitārspēles    kursiem    bija 
jau  senāk,  taču  ienākot  jaunās, siltās un 
skaistās telpās beidzot arī nolēmām 
mēģināt,“ pastāstīja Rugāju jauniešu ini-
ciatīvu – interešu centra vadītāja Līga 
Kravale. Skolniece Elvita Rizena čak-
li apmeklē katru ģitārspēles nodarbību 
un pati atzīst, ka pēc katras nodarbības 
ir iemācījusies ko jaunu. “Gan man 
pašai, gan manai mammai patīk kā skan 
ģitāra. Ļoti gribēju spēlēt un pagājušajos 
Ziemassvētkos saņēmu ģitāru dāvanā 
un tagad nopietni mācos to spēlēt. Arī 
pasniedzējs ir atsaucīgs un paskaidro 
visu, kas nesaprotams,” priecīga ir Elvita.

Savukārt Dana Lība Tihomirova 
pastāstīja, ka viens no mērķiem, 
mācoties spēlēt ģitāru, ar laiku būtu 
pievienot klāt arī balsi un iespējams 
uzstāties kādā koncertā. “Doma 
spēlēt ģitāru mani aizrāva jau 
vairākus gadus. Redzot piedāvāju-
mu to mācīties Rugājos, sapratu, 
ka iespēja ir jāizmanto un iegādājos 
ģitāru. Izaugsme protams ir manā-
ma, jo, ja no sākuma nezināju kā 
pareizi turēt ģitāru rokās, tad tagad 
jau varu spēlēt akordus,” smaidot 
noteica jauniete.

Foto: Līga Kravale
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Uzstājas Igaunijā un māca 
latviešu tautas 
dejas

Renāte Dobrovoļska
Rugāju novada 

vidusskolas skolniece

Foto: no personīgā arhīva

10.  februārī,  plkst.  05.00 no rīta,  Rugāju  novada  vidus-
skolas jauniešu deju kolektīvs kopā ar deju skolotāju As-
trīdu Circeni, Rugāju novada vidusskolas direktori Ivetu 
Arelkeviču, mācību pārzini Lieni Pipuri un šoferīti Gati 
Cepurnieku devās ceļojumā uz Igauniju, Pērnavu.

     Skolā, kurā mums bija jādejo, ieradāmies 09.00. Ceļā pa-
vadījām 4 stundas, tāpēc autobusā varējām izgulējāmies, lai 
būtu dejotspars. Plkst.10.00 sākās koncerta atklāšana, kurā 
uzstājās igauņu dejotāji, gan mazi, gan lieli. Kad igauņi bija 
nodejojuši, bija mūsu kārta mācīt viņiem latviešu tautas dejas. 
Igauņi mūsu dejas dejoja ar ļoti lielu aizrautību, paši labprāt 
iesaistījās dejās.
      Kad bijām iemācījuši savas dejas, bija Igauņu kārta mums 
mācīt dejot. Viss notika ārā, uz stadiona. Šķita, ka būs auksti, 
bet, kad bijām iesiluši dejojot, likās pat ļoti forši un aukstumu 
nevarēja just. Pusdienās nogaršojām igauņu nacionālo ēdienu 
– putru (īsti nezinām, kādas bija ēdiena sastāvdaļas, bet bija 
ļoti garšīgi). Pēc pusdienām mums bija jāsniedz 30 minūtes 
garš koncerts, kurā nodejojām septiņas dejas. Koncertu vadīja 
un   dejas   pieteica   skolotāja  Liene  Pipure.   Pēc  dejošanas 
igauņi cienāja mūs ar ļoti gardu kūku. Noguruši un laimīgi par 

to, ka nodejojām labi, devāmies 
uz pašu Pērnavas centru. 
Pastaigājuši gar jūru, priecā-
jāmies, ka klāt bija gaidītākā 
vakara daļa - Pērnavas SPA 
apmeklējums. Visi kā viens 
izbaudījām šo iespēju un  ap-
meklējām  dažādas pirtis, 
dažnedažādākos baseinus 
(ieskaitot baseinu, kurā bija 
+40 grādi), daudz un dažā-
das burbuļvannas. Nakšņojām 
skolas internātā, kurš bija ļoti 
moderns un ērts. Visi relaksē-
jušies pēc baseiniem ātri vien 
devāmies gulēt, lai sagaidītu, 
ko rīts piedāvās. Otrajā rītā, 
11. februārī, pirms mājupceļa, 
devāmies uz Igaunijas vēstures 
muzeju.    No   sākuma  dažiem 
dejotājiem     likās  -  ahh,   mu-
zejs, kas tad tur ir? Bet, pēc 
tam, kad izstaigājām muzeja 
ēku, visi bija sajūsmā, visiem 
patika. Muzejā bija iespēja iz-
veidot savu mazo multenīti, un 
mēs šo iespēju nelaidām garām. 
Pēc gūtajām emocijām muzejā, 
iegājām lielveikalā un devāmies 
mājās. Tuvojoties Rugājiem, 
skolotāja Astrīda vaicāja, kas 
šajā braucienā patika visvairāk. 
Atbildes bija dažādas  -  Pērna-
vas  SPA, muzejs, lielveikala 
apmeklējums, jūra, tas, ka mēs 
nodejojām ļoti labi. 
    Mēs,  Rugāju  novada  vidus-
skolas jauniešu deju kolektīvs 
varam teikt to, ka ļoti lepo-
jamies ar sevi, skolotāju As-
trīdu, par to, ka tiešām ļoti labi 
nodejojām, jutāmies kā viens 
vesels, labi pavadījām laiku 
kopā. Vēlamies teikt PALDIES 
skolotājai Astrīdai Circenei, 
Ivetai Arelkevičai, Lienei Pi-
purei un Gatim Cepurniekam 
par     izdevību    aizbraukt    uz 
Igauniju, par mūsu sagata-
vošanu, par izpalīdzēšanu un 
vienkārši par labi pavadītu laiku 
kopā!

Kanisterapijas nodarbība 
Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā Agrita Luža

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Agrita Luža

Rugāju    novada    Eglaines 
pamatskolā viesojās serti-
ficēta kanisterapijas (suņu 
terapijas) speciāliste Iveta 
Tihomirova.   Kopā   ar   tri-
jiem,     speciāli    selekcionē-
tiem      un         apmācītiem 
ņūfaudlendas            šķirnes 
suņiem,   speciāliste    skolē-
niem demonstrēja dažādus 
suņu terapijas paņēmienus.
  “Apmācītie suņi kanistera-
pijā pieņem jebkuru cilvēku, 
viņi nav agresīvi, nav pēkšņu 
dusmu    uzplūdumu,   viņi   ir 
ļoti    toleranti      pret   cilvēk-
iem,”    pastāstīja     I.   Tiho  -
mirova. Kanisterapija   nozīmē    
dziedināšanu saskarsmē ar 
speciāli piemeklētiem   un ap-
mācītiem suņiem – viņiem ir 
jābūt   mierīgiem,    līdzsvaro-
tiem,   ar   labu   raksturu  un 
augstu   intelektu,   paklausīg-
iem. Darbojoties ar suni, bērns 
ir neatkarīgs, patstāvīgs, var 

izrādīt iniciatīvu. Tas sti-
prina un attīsta vēlmi iz-
zināt, bērns vairāk kustas. 
Pareizu un skaidri izrunātu 
komandu došana stimulē 
runas attīstību. Redzot, ka 
dzīvnieks klausa, bērnam 
ir pozitīvas emocijas, viņš 
kļūst pašpārliecinātāks, ko-
munikablāks. 
   Tāpat I. Tihomirova 
pastāstīja par glābšanas 
darbiem    ūdenī,     izman-
tojot suņu palīdzību.   
”Glābējsunim jāmāk ļoti 
labi pazīt saimnieka žestus. 
Šiem suņiem ir iedzimta 
spēja saprast straumes un 
vēja virzienu,” pastāstīja 
speciāliste. Skolēni ar aiz-
rautību vēroja un piedalījās 
nodarbībā,   kā     arī    bēr-
niem bija iespēja izmēģināt 
dot sunim kādu komandu 
un pārbaudīt kā suns to 
izpildīs.

Darbojas radošajā pulciņā 
“Margrietiņas“

Maruta Paidere
Rugāju Jauniešu iniciatīvu-

interešu centra koordinatoreRugāju  Jauniešu  iniciatīvu - 
interešu centram Skujetniekos 
kopš janvāra ir plašākas telpas 
gan nodarbību, gan pasākumu 
organizēšanai. Kopš februāra 
jauniešu centrā darbojas Ra-
došais pulciņš “Margrietiņas”, 
kura dalībnieki 11.februārī 
sanāca uz pirmo nodarbību.
    Pulciņa nodarbības vada no-
vadniece Anna Jaunžeikare. Uz 
pirmo radošo darbošanos sanā-
ca ap divdesmit dažāda vecuma 
dalībnieku - bērni, jaunieši kopā 
ar mammām un vecmammām. 
Doma par šāda radoša pulciņa 
izveidošanu bija jau labu lai-
ku atpakaļ, un pēc aptaujas tika 
uzrunāta nodarbību vadītāja. 
Izdarījām secinājumu, ka ne tikai 

būt pie datora un uzspēlēt da-
torspēles, bet sanākt kopā,lai 
mācītos svinēt gadskārtu svēt-
kus, izzinātu kultūras vērtības, 
veidotu    kopdarbus     dažādu     
nodarbību laikā. Mēs pieaugušie 
vēlamies, lai bērni neaizmirstu 
senos ticējumus un turpinātu 
latviskās senču tradīcijas. Arī 
mammām ir vēlēšanās sanākt 
kopā un padarboties reizē ar 
bērniem. Jau pirmajā tikšanās 
reizē sanāca ļoti skaists kop-
darbs - Valentīndienas “saldā 
sirds”, ko visi kopā izveidoja 
no konfektēm rožlapiņu ietērpā. 
Prieks par paveikto bija visiem, 
gan jauniešiem un bērniem, gan 

gan vecākiem. Neizpalika arī Valentī-
na dienas pēcpusdiena sirsnīgās sarunās 
pie kopīgi klāta svētku galda. Priekšā 
nākamie svētki - Meteņdiena! Pulciņa 
nodarbībās tiek gatavotas maskas un 
masku gājiens. Mācīsimies rotaļas un

tautas dziesmas, zīmēsim, līmēsim, veidosim 
arī lielākus darbus no dabas materiāliem. Tā 
no vienas idejas uz otru radošajam pulciņam 
“Margrietiņas” būs savu veiksmes stāstu 
projekts Latvijas 100 gadei. Darīsim to, kas 
sagādā prieku!
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Ingūna Andersone
Rugāju novada 

vidusskolas skolotāja

Piedalās konkursā “Bizness 24h”

Šogad 1.kārtā piedalījās rekord-
liels dalībnieku skaits - 171 ko-
manda no visas Latvijas. Tādēļ 
īpašs prieks par 12.klases izcīnīto 
30.vietu - viņi apsteidza daudzas 
Rīgas 1.ģimnāzijas, kā arī augst-
skolu studentu komandas. Arī 11. 

klase cīnijās godam, bet pietrū-
ka veiksmes - nopirktie īpašumi 
bankrotēja. Turēsim īkšķus par 
Sandu, Krišjāni un Kristiānu 
nākošajā konkursa kārtā martā 
spēlē “Prezidents”, kad būs jādi-
bina sava valsts un jāpārvar krīze!

Aizvadīta 21. POPIELA Rugāju no-
vada vidusskolā
Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

16. februārī uz Rugāju tautas 
nama skatuves kāpa Latvijā un 
pasaulē zināmu mākslinieku 

dublieri, lai piedalītos Rugāju no-
vada vidusskolas rīkotajā pasā-
kumā “Popiela”. Šis pasākums 
šogad atzīmēja 21. pastāvēšanas 
jubileju un kā katru gadu pulcēja 
dažāda vecuma skatītājus.

Lai noskaidrotu labākos no dalīb-
niekiem, tika pieaicināta žūrija, 
kura       izvērtēja      priekšnesu-
mus. Šogad     žūrijas     locekļu     
lomās iejutās profesionāls mūziķis 
Māris Lāpāns,   Rugāju     novada    
vidusskolas vecāku padomes 
vadītāja Mārīte Orniņa, drama-
tiskā kolektīva “Zibšņi” vadītā-
ja Arnita Rakstiņa, deju studijas 
“TERPSIHORA” vadītāja Līga 
Moroza - Ušacka un Rugāju jau-
niešu iniciatīvu – interešu centra 
vadītāja Līga Kravale. Savukārt, 
starp priekšnesumiem, ar aizrau-
jošām dejām, skatītājus un dalīb-
niekus iepriecināja deju studijas 
“TERPSIHORA” dejotājas.
   Dalībnieki tika iedalīti divās 
grupās – 1.–5. klašu grupa, kurā 
varēja redzēt sešus priekšne-
sumus, bet 6.–10. klašu grupā 
deviņus priekšnesumus, kopā sas-
tādot 15 dalībnieku pulku. Nedalī-
tas ovācijas ieguva viens no vaka-
ra gaidītākajiem priekšnesumiem, 
kurā tradicionāli uzstājās Rugāju 
novada vidusskolas 13. klase– 
skolotāji. Prieks arī par Meirānu 
Kalpaka pamatskolas 7. un 8. 
klases skolniecēm, kuras mēroja 
ceļu uz Rugājiem, lai piedalītos 
“Popielā”.

REZULTĀTI:

1.-5. klašu grupa
1. vieta un Arnitas Rakstiņas 
simpātiju balva – Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas 4.klase - 
Bruno Mars „The lazy song”;
2. vieta, Skatītāju simpātija un 
Deju grupas simpātija - Rugāju 
novada vidusskolas 4.klase - 
Marshmello „Alone”;
3. vieta - Rugāju novada 
vidusskolas 1.klase ar dziesmu 
„Piparkūkas danco!”;
3. vieta - Rugāju novada viduss-
kolas 2.klase - Bermudu divstūris 
„TUK-TUK”.
6.-10. klašu grupa
1. vieta un Skatītāju simpātija - 
Rugāju novada vidusskolas 6.klase 
- Dr.Alban „Sing Hallelujah”;
2. vieta un Deju grupas simpāti-
ja- Rugāju novada vidusskolas 8. 
klase- Rednex „Cotton eyed joe”;
2. vieta - Rugāju novada vidus-
skolas 9. klase - “Popūrijs”;
3. vieta - Rugāju novada Eglaines 
pamatskola 8. klase - Verka Serd-
jučka „Dolce&Gabbana”;
3. vieta - Rugāju novada Eglaines 
pamatskola 9. klase - Aleksandrs 
Ribaks „Fairytale”.

10. februārī Rugāju novada vidusskolas 11. kla-
ses skolēni Andris Kudurs, Madara Janiša, Ani-
ta Garā   un   12.   klases   skolēni   Sanda   Šapale, 
Krišjānis Kočāns, Kristiāns Mārtuševs devās 
iekarot Banku augstskolu,   kur  norisinājās ikgadējais  biznesa  
simulācijas   spēļu   konkurss  vidusskolēniem un studentiem “Bizness 
24h”. 

Gūst labus rezultātus Balvu novada 
atklātajā čempionātā basketbolā
14.  un  15.  janvārī  norisinājās  pirmais  
posms  Balvu  novada atklātajā čempionātā 
basketbolā, kurā piedalījās arī komandas 
no Rugāju novada - BK Lazdukalns, Rugā-
ju sporta centra komanda un basketbola 
komanda “Rugāji” uzrādot labus rezultā-
tus. 
    Savukārt 4. un 5. februārī, Rugāju sporta 
centrā norisinājās, čempionāta otrais posms. 
Noslēdzoties otrajam posmam, attiecīgi no-
spēlēto spēļu daudzumam, deviņu komandu 
konkurencē Rugāju sporta centra komanda 
ierindojās  pirmajā  vietā,  BK   “Lazdukalns” - 

Agrita Luža
Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Agrita Luža

trešajā vietā, bet basketbola ko-
manda “Rugāji“ sestajā vietā. 25. 
un 26. februārī Balvu pamatskolā 
norisinājās Balvu novada atklātā 
čempionāta basketbolā 3. posms. 
Tas bija arī pēdējais posms pirms 
play-off spēlēm. Pusfinālā iekļuva 
BK “Lazdukalns“ un Rugāju sporta 
centra komanda. 25. martā atbal-
stīsim basketbolistus čempionāta 
fināla spēlēs! 

Izcīna godalgotas vietas
Agrita Luža

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

11. februārī kompleksā “Gaiziņš“ jau 
septīto gadu pēc kārtas norisinājās kalnā 
braukšanas sacensības “AUTO TRAKS 
2017“. Dalībnieki varēja startēt septiņās 
disciplīnās  -  vieglās   automašīnas   bez 
pilnpiedziņas, vieglās automašīnas ar piln-
piedziņu, džipu klases automašīnas,   krosa    
motocikli,   kvadracikli, hibrīdi, busi. 
    Priecājamies par novadniekiem, kuri sa-
censībās, piedaloties dažādās disciplīnās, 
ieguva godalgotas vietas. Kategorijā hibrīdi,  
septiņu dalībnieku konkurencē, augsto 

pirmo vietu izcīnīja Jānis Au-
ziņš. Trīsdesmit triju dalībnieku 
konkurencē, startējot disciplīnā 
vieglās automašīnas ar pilnpiedziņu 
(4x4),  Jānis   Burka    ieguva   otro 
vietu, taču kategorijā džipi, Raivis 
Poišs, trīsdesmit triju dalībnieku 
konkurencē izcīnīja augsto trešo 
vietu. 

Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 
2017 Jānis Rakstiņš 

Sporta pasākumu organizators

Hokejs Lazdukalnā dzīvo jau trešo gadu desmitu. Pirmās oficiālās spēles sāka 
notikt 1990. gadā, un pateicoties gan pašu spēlētāju, gan hokeja atbalstītāju ini-
ciatīvai un aktivitātēm, šis sporta veids Lazdukalnā šogad atzīmē nozīmīgu ju-
bileju. Par godu jubilejai, 11. februārī, Lazdukalnā pulcējās gan hokeja spēlētā-
ji, gan atbalstītāji, lai būtu klāt “Lazdukalna hokeja kausa izcīņā 2017”.
REZULTĀTI:
I. vieta - “Mazie milži” Mētriena
II. vieta - “Benislava”
III. vieta - Lubānas “Vilces”
IV. vieta - HK Lazdukalns

1) Lubānas “Vilces” 1:3 “Mazie 
milži” Mētriena
2) Benislava 3:2 HK Lazdukalns
3) Lubānas “Vilces” 1:2 Benislava
4) HK Lazdukalns 1:2 “Mazie 
milži” Mētriena
5) Lubānas “Vilces” 3:2 HK 
Lazdukalns
6) Benislava 2:2 “Mazie milži” 
Mētriena (uzvara pēcspēles me-
tienos 2:3)

Rezultatīvākais spēlētājs:
Didzis Vekšējs #17 Lubānas “Vilces”
Vērtīgākais spēlētājs:
Aivars Zelčs #22 “Benislava”
Labākais vārtsargs:
Raivis Maslobojevs #33 “Mazie milži” 
Mētriena.

Prieks par “Benislavas” komandu, kura 
tapa no vietējiem spēkiem un tiem, kas ne-
tika HK Lazdukalns, varbūt kurā momentā 
likās ka “Benislavai” nav iespēju, taču ar 
cīņas sparu, pieredzi izdevās tikt finālā un 
nospēlēt turnīru ļoti labi. Prieks arī, ka no 
Lazdukalna pagasta varēja izveidot divas 
komandas (HK Lazdukalns un Benislava).

Sporta pasākumu organizators
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Reiz Rugājos dunēja sliedes
Velga Vīcupa

Rugāju novada muzeja vadītāja
Pilnā sparā ir iesācies 2017. gads, kurā sagaidāmi 
daudzi lielāki un mazāki notikumi, piemēram, 
Latgales kongresa simtgade, pašvaldību 
vēlēšanas, ieplānoti darbi un projekti, svina-
mas apaļas jubilejas, sengaidītas tikšanās. Kaut 
apaļā gadskārta apritēs decembrī, gribas jau 
gada sākumā pieminēt kādu īpašu notikumu 
Rugāju novadā - šogad aprit 90 gadi, kopš līdz 
Rugājiem atklāja 1. dzelzceļa līniju, un Rugājos 
iedunējās vilciens.

ŠODIEN MUMS TAM GRŪTI 
NOTICĒT, BET BIJA LAIKS, 

KAD CAURI RUGĀJU 
NOVADAM, SVILPDAMS 

UN DUNĒDAMS, 
KURSĒJA BĀNĪTIS.

    Gulbenes – Pitalovas dzelzceļam pirms 
I Pasaules kara pie Sitas stacijas bija 12 km 
garš atzars Aleksandropoles virzienā. Tas 
kalpoja baļķu un citu kokmateriālu pārveša-
nai  no apkārtējiem mežu masīviem. Kara 
laikā šis dzelzceļa atzars ticis sapostīts. Ti-
kai 1925. gadā Latvijas Saeimā ienācis iero-
sinājums šo dzelzceļa līnijas posmu atjaunot. 
„Latvijas dzelzceļi”  ierosināja atjaunot 12,2 
km garo platsliežu dzelzceļa līniju (dažos 
avotos savukārt minēts, ka tas bijis šaurs-
liežu), tomēr finansiālu iemeslu dēļ to no-
raidīja.
     1926.un 1927. gadā Rugāju, Bērzpils un 
Tilžas koppienotavas, Rugāju pagasta jaun-
saimnieki   un   tirgotāji   lūdza   atjaunot  

Foto: Rugāju stacija trīsdesmitajos gados. Šodien tā ir Dzelzceļa iela Rugājos. Gandrīz 
pilnīgi uz stacijas pamatiem uzcelta māja vietā. Mājas priekšā vēl ir saglabājusies sta-
cijas aka, kurā savulaik bijis ļoti labs ūdens.

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

atzarojumu   un   pagarināt   to   līdz   Rugā-
jiem. Sitas – Rugāju līnijas būves projektu 
valdība apstiprināja 1927. gada 23. septem-
brī. Veco pievadceļu nojauca, uzbērumu 
nedaudz    pārbūvēja.  No  Sitas  līnija gāja 
pa mežainu apvidu, no Strazdiņu pieturas 
punkta apvidus kļuva klajāks, līdz pie Rugā-
jiem līnija iznāca pilnīgā klajumā. Visa 
Sita–Rugāji dzelzceļa līnijas posma garums 
21, 4 km, platums 750 mm. Svinīgi nodo-
ta ekspluatācijā un atklāta 1927. gada 20. 
decembrī. Līdz ar Aleksandropoles atzaro-
juma pagarināšanas darbu pabeigšanu līdz 
Rugāju  ciemam  ierīkota  arī  Rugāju pasa-
žieru stacija un priekšstrādnieku dzīvojamā 
ēka, atvērts Strazdiņu pieturas punkts.

1928. gada 14. jūnijā Saeima 
pieņēma likumu par Rugāju- 
Domopoles (tagad Bērzpils) 
līnijas   būvi.   Tajā   pat   gadā 
inženieris   Mālers   nosprau-
da 18,6  km   garo  jaunbūvē-
jamo dzelzceļu. 1929. gada 
ziemā sāka celt 27,6 m garo 
tiltu pār Vārnienes upi pie 
Rugājiem. Zemes darbos ie-
saistīja vietējos zemniekus, 
lai dotu iespēju nopelnīt pēc 
plūdiem 1928. gada vasarā. 
Tomēr ziema bijusi ļoti auk-
sta, tāpēc darbi uz priekšu 
virzījušies lēni. 1929. gada 
maijā notikusi izsole, tiesības 
celt šo dzelzceļa līniju ieguva 
uzņēmējs Falks un būvfirma 
„Inž. A. Razums”.
    Līniju Rugāji–Bērzpils 
atklāja 1930. gada 4. no-
vembrī. Atklāšanā piedalī-
jies Fr. Kemps. Lazdukalna 
un Bērzpils stacijas ierīko-
tas līdz ar Rugāju–Bērzpils 
iecirkņa būvniecību 1930. 
gadā. Tajā pašā gadā 
Lazdukalnā uzbūvēta koka 
stacijas ēka, Bērzpilī –tikai 
1936. gadā. Pieturas punkts 
Golvaros atvērts 1931. gadā, 
Kapūnē – 1934. gadā.
    Visas 88,3 km garās Sitas- 
Rēzeknes līnijas būve ilga 

sešus gadus. Posmu Bērzpils–
Rēzekne atklāja (garums 48,30 
km) 1934. gada 5. martā.
    Sākumā bānīša ātrums bija 
25 km/h, to cerēja palielināt līdz 
40 km/h. Vilcienu vilka neliela 
lokomotīve. “Pavisam bija 4-5 
vagoni un viens pasta vagons. 
Vilciens    kursēja   vienu   reizi 
dienā uz Rēzekni un atpakaļ 
uz Situ. No rīta pulksten sešos 
vilciens no Sitas stacijas devās 
ceļā,   septiņos   bija    Rugājos, 
ap     pulksten    deviņiem    jau 
bija   Rēzeknē.   Atpakaļceļā  no 
Rēzeknes pulksten sešos vakarā 
tas kursēja cauri Rugājiem, (M. 
Stradiņa)”. 
      II Pasaules kara laikā Rugā-
ju stacijas ēka nodega. Pēc kara 
šaursliežu ceļu neatjaunoja, 
par līnijas galastaciju atstā-
jot Burzavu. 1947. g. Sitā tika 
izbūvēts lokomotīvju depo- 
koka šķūnis. Padomju gados 
sākās plānveidīga šaursliežu 
dzelzceļu likvidēšana, ieviesa 
neizdevīgu braukšanas sarak-
stu, palielināja autotransporta 
lomu. Tā, piecdesmito gadu 
beigās, pienāca diena, kad pa 
Sitas–Burzovas līniju, visā ceļā 
svilpdams,    pēdējā   reisā   aiz-
brauca bānītis…

Sitas depo 1951. gadā. Mašīnisti - G. Kravalis, V. Logins, 
A. Mednis, A. Linde.  

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Rugāju bānītis

Šaursliežu dzelzceļa līnijas Sita–Rugāji un Rugāju stacijas atklāšana 1927. gada 
20. decembrī.

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Rakstā izmantoti „Dzelzceļa Vēstneša”, 
„Dzelzceļnieka”, „Valdības Vēstneša”, „Vaduguns” 

un Rugāju novada muzeja materiāli
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 Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
 Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
 Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
 Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
 Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
 Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
 Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
 Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

                           Rugāju novada vidusskolas pirms-
skolas grupiņa “Bitītes“ izsaka lielu 
pateicību Jānim Auziņam, Rasmai 

Auziņai, Oksanai Gusevai 
par atbalstu. 

Sirsnīgi sveicam Tatjanu un Jāni 
Kočānus, dēlu lolojot! 

Saulaini sveicieni Evai Boroduškai un 
Pēterim Dillem, dēlu audzinot!

Mīļi sveicieni Santu Everti un 
Sandi Kašu, dēlu auklējot!

- Rugāju novada dome - 

Pasākumi Rugāju novadā MARTA mēnesī

 8. martā plkst. 20.00 Lazdukalna saieta namā Starptautiskajai 
 sieviešu dienai veltīts pasākums. 

 9. martā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Mājražotāju tirdziņš Rugājos, 
 Kurmenes ielā 69 (Rugāju ciema centrā pie autobusa pieturas).

 11. martā pulksten 22.00 Lazdukalna saieta namā Balle kopā ar grupu
 “Zaļā gaisma”. Ieeja līdz plkst. 23.00 - 3 euro, vēlāk - 4 euro.

 18. martā plkst. 11.00 vokālo ansambļu reģionālā skate Rugāju 
 tautas namā. Piedalās vokālie ansambļi no Balvu, Rugāju, Baltinavas 
 un Viļakas novadiem. Pasākumu aicināti apmeklēt visi interesenti.

 21. martā plkst. 10.15  Rugāju tautas namā muzikālā teātra 
 izrāde bērniem “Dakters Aikāsāp”, ieeja 1,50 euro.

 24. martā Rugāju skvērā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
 diena. Aicināti piedalīties Rugāju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

 24. martā pulksten 10.00 Lazdukalna saieta namā Eglaines pamatskolas  
 pirmskolas vokālistu konkurss “Mazais Eglaines dziedātājs 2017”.
  
 26. martā plkst. 19.00 Rugāju tautas namā Baltinavas dramatiskā 
 kolektīva izrāde „Prece iz zatana”. Biļetes iepriekš pārdošanā no 13. marta  
 2,50 euro, izrādes dienā 3,00 euro. 

 31. martā Rugāju tautas namā Rugāju novada mazo vokālistu konkurss 
 „Cālis-2017”. Piedalās Rugāju novada mazie vokālisti no Rugāju un 
 Lazdukalna pagastiem. Pasākumu apmeklēt aicināti visi interesenti.

Dievkalpojumi marta mēnesī prāvesta 
O. Misjūna vadītajās Rugāju 

novada baznīcās
 AUGUSTOVAS  svētās Elizabetes Romas  katoļu baznīcā
 1. martā plkst. 12.00  Pelnu trešdiena(tiks svētīti pelni). 
 Sākas  Gavēnis un šajā dienā atturība no gaļas ēdieniem.
 5. martā plkst. 12.00  I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena
 19. martā plkst. 12.00 Gavēņa IIIsvētdiena

 SKUJETNIEKU baznīcā
 18. martā plkst. 11.00 Gavēņa III svētdiena

 RUGĀJU  Romas  katoļu baznīcā
 5. martā plkst. 14.00 I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena 
 19. martā plkst. 14.00 Gavēņa III svētdiena


