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KURMENĪTE

Rugājos aizvada vanadzēnu 
pavasara sacensības Vanadzēnu vadītāja

Anita Stalidzāne

22. martā, pirmo reiz, Rugāju novada vidusskolā notika starpnovadu Vanadzēnu pa-
vasara sacensības dambretē un volejbolā. 
      Piedalījās   vanadzēnu   komandas    no   mūsu   novada   abām   skolām, Viļakas, Viļānu, 
Rēzeknes  novadiem un Rēzeknes pilsētas. Kopskaitā 103 dalībnieki,  8 komandas prātus 
asināja dambretes sacensībās un 7 komandas sīvi cīkstējās volejbolā. Iepriekšējos gados šā-
das pavasara vanadzēnu sacensības notika Lendžos, Rēzeknes novadā, bet tā kā skolu slēdza 
šajā mācību gadā, tad “Daugavas Vanagi Latvijā” Rēzeknes nodaļas vadītājs Gunārs Spodris 
uzrunāja Rugāju novada vidusskolu. Patīkami, ka skolas direktore Iveta Arelkeviča neatteica 
un rezultātā tika norunāts, ka tā būs tradīcija - pavasarī vanadzēniem sportiskās aktivitātēs 
tikties Rugājos, jo skolā viss redzētais un notiekošais dalībniekiem  iepatikās. 
    Volejbolā ceļojošais kauss kārtējo reizi aizceļoja uz Rekavas vidusskolu, bet sīvā cīņā 
ar Eglaines pamatskolas vanadzēniem 3.vietu ieguva Rugāju novada vidusskolas koman-
da, 2.vietu izcīnīja Makašānu amatu vidusskolas 1.komanda.  Dambretē visspējīgākie bija 
Viļānu   vidusskolas   vanadzēni,   tālāk   sekoja Rēzeknes Logopēdiskā skola un Makašānu 
amatu vidusskola, jo šajās skolās aizraujas ar dambretes spēli. Viļānos pat ir interešu izglītības 
dambretes pulciņš.
    Sacensību svinīgajā atklāšanā ciemiņus ar savu lielisko dziedājumu priecēja Amanda 
Kočāne, kuru sagatavoja mūzikas pedagoģe Velga Smoļaka.  Tika turpināta arī Vanadzēnu 
jaunā tradīcija  - Zvēresta nodošana Valsts Karogam, ko, uzsākot šo mācību gadu, aicināja 
praktizēt DVL valde. Paldies jāteic arī Rugāju novada Sporta centram un novada muze-
jam par sadarbību. Īpašus atzinības vārdus un kausu izpelnījās treneris Elmārs Rakstiņš par 
lielisku volejbola tiesneša darbu, bet muzeja vadītāja Velga Vīcupa paguva gan ciemiņus 
iepazīstināt ar jauno ceļojošo izstādi, gan fotomirkļos iemūžināt sacensības. Paldies arī 
mūsu skolas prasmīgajām saimniecēm par garšīgajām pusdienām. Vanadzēni mājup devās 
ar gandarījumu par sportisko dienu un balvās saņemtajiem kārumiem. 

Konkurss uz vakanto Kultūras pasākumu 
organizatora amata vietu

Rugāju novada dome izsludina konkursu uz vakanto Kultūras 
pasākumu organizatora amatu vietu Lazdukalna saieta 
namā. Ar konkursa nolikumu varēs iepazīties Rugāju novada 
domes mājaslapā www.rugaji.lv. no 2017. gada 3. aprīļa. Pie-
teikuma anketas un citi nepieciešamie dokumenti iesniedzami 
Rugāju novada domē no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. 
gada 13. aprīlim. Kontaktinformācija: Daina Tutiņa (tālr.: 
27800548, epasts: daina.tutina@rugaji.lv)

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien, 
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī. 
Lieldienu saule lai atspīd arvien.

Saulainus pavasara 
saulgriežus Rugāju novada 

iedzīvotājiem! 

Rugāju novada domes vārdā, 
priekšsēdētāja SANDRA KAPTEINE

Vēlētāju zināšanai – tuvojas Pašvaldību 
vēlēšanas 2017
2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl 
deviņu Republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti.

Turpinājums 2.lpp.

Nāc un rādi!
Aizvadīti pelēkie rudens vakari un garā ziema. Čakli, izdo-
mas bagāti cilvēki šo laiku izmanto rokdarbu darināšanai. 
Pēc neliela pārtraukuma šogad atkal aicinām Rugāju novada 
rokdarbnieces piedalīties RoKDARBU IzSTĀDē, kuru   būs   
iespējams   apskatīt   Rugāju    bibliotēkā   no 10. aprīļa līdz 
5. maijam. Dažādās tehnikās darinātus rokdarbus, citas prak-
tiskas un dekoratīvas lietas lūdzam iesniegt Rugāju bibliotēkā 
no 3. aprīļa līdz 6.aprīlim. 

Konsultācijas par platību maksājumu 
aizpildīšanu
 - Konsultācijas par Platību maksājumu aizpildīšanu varēs 
saņemt Rugāju novada bibliotēkā šī gada 21. aprīlī (no 
plkst. 9.00 - 16.00), kā arī Balvos Brīvības ielā 46 a, 2 stāvā 
katru dienu no 10. aprīļa līdz 22. maijam.
- Konsultācijas par Platību maksājumu aizpildīšanu varēs 
saņemt arī Lazdukalna pagasta bibliotēkā šī gada 21. aprīlī 
(no plkst. 9.30 - 15.30). 

Lielā talka 2017 - 22.aprīlī visā Latvijā!

Rugāju novadā Lielās Talkas aktivitātes sāksies jau 
21.aprīlī no plkst.13:00
 - Rugājos skolēnu pulcēšanās uz sakopšanas talku Rugāju 
novada vidusskolas pagalmā,
 - Benislavā skolēnu pulcēšanās Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas pagalmā.
22.aprīlī no plkst. 9:00  tiek aicināti talkotāji visā novada 
teritorijā Pulcēšanās:
 - pie novada domes ēkas Rugājos,
 - pie pagasta pārvaldes ēkas Benislavā,
 - pie feldšeru punkta Skujetniekos.

Lielās Talkas atbildīgie Rugāju novadā:

Līga cepurniece, tālrunis: 27808286,
e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv,
Dzidra šmagre, tālrunis: 26382209, 
e-pasts dzidra202@inbox.lv,
Koordinators - Līga Kravale, tālrunis 27818471, 
e-pasts liga.kravale9@inbox.lv

PIEDALIES TALKĀ! UN RŪPējIES PAR 
VIDI KATRU DIENU!

Vanadzēnu vadītāja
Anita Stalidzāne

Foto: VelgVīcupa

Foto: Velga Vīcupa
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Pārskatot datumus kalendārā, par 
nu jau aizvadīto marta mēnesi, 
jāsecina, ka šomēnes ir piedzīvo-
ti gan notikumi, gan brīži, kuri 
neviļus likuši aizdomāties par 
vērtībām, kuras mums ir blakus 
ikdienā. Gan par veicamajiem 
darbiem, kuri dažkārt šķiet grūti, 
taču ir ļoti vajadzīgi. Par cilvēka 
izturību dzīvojot garu un darba 
bagātu mūžu. Domāt par brīvī-
bu, kā par vērtību un vienkārši 
novērtēt to, ka mums ir ļauts 
būt šeit un tagad, darboties un 
sasniegt arvien vairāk.
    Marta sākumā, Rugāju no-
vada Eglaines pamatskolas 
rīkotais pasākums “Kopā roku 
rokā”, piedaloties Brālītim un 
Karlsonam, svinēja savu piek-
to dzimšanas dienu. Pasākums 
tiek rīkots bērniem ar īpašām va-
jadzībām un tā laikā pasākuma 
dalībnieki, kopā ar pedagogiem 
un asistentiem, parādīja, ka viss ir 
iespējams, ja ir apņēmība to darīt, 
kā    arī     vēlreiz   atgādināja,  ka 
brīžiem  ir  jāmāk  priecāties  par  
pasauli tieši tā, kā to dara bērni. 
   Savukārt Starptautiskajā Sie-
viešu dienā, Rugāju novada 
vīrieši dāmām bija sarūpējuši 
īpašu pārsteigumu, aicinot uz 
Lazdukalna saieta namu baudīt 
koncertu      “Sieviete  –  tu      esi 
skaistākā     starp      puķēm”.    
Pasākuma dalībnieču vārdā, 
atļaušos teikt skaistu, sirsnīgu 
un mīļu PALDIES  Rugāju  no-
vada  vīriešiem, kuri Sieviešu 
dienu 2017 padarīja    baudāmu    
un   lika ikvienai dāmai sajusties 
un uzziedēt kā visskaistākajam 
ziedam.
     Šogad, kad aprit 68 gadi kopš 
1949. gada 25. marta smagajām 
represijām, intervijai tika uz-
runāts Konstantīns Maslovskis, 
kurš pats būdams tikai 11 ga-
dus jauns puika, kopā ar ģimeni, 
tika izsūtīts uz Sibīriju. Piemi-
not deportācijas, Rugāju novada 
muzejā, marta mēnesī bija iespē-
jams aplūkot arī ceļojošo izstādi 
“Sibīrijas bērni”, kurā apkopoti 
1941. gadā no Latvijas uz Sibīriju 
aizvesto bērnu atmiņas. Savukārt, 

18. martā, Balvu Vissvētās Trīs-
vienības Romas katoļu baznīcā, 
devāmies sumināt kundzi, kurai nu-
pat ir apritējuši 100 gadi. Rozālija 
Ruziniece sava mūža lielāko daļu 
pavadījusi Rugāju novada Medņos 
un tagad ikdienu pavada Rīgā pie 
meitas. Atliek vien vēlēt izturību un 
veselību turpmākajos dzīves gados. 
    Martā Rugāju tautas namā pul-
cējās vokālie ansambļi no Rugāju, 
Balvu, Baltinavas, Viļakas, Gul-
benes un Rēzeknes novadiem, lai 
ar saviem sniegumiem piedalītos 
reģionālajā vokālo ansambļu skatē. 
Rugāju dāmu vokālais ansamblis, 
ieguva otro pakāpi žūrijas vērtē-
jumā. 
       Tāpat   visu marta mēnesi ir no-
risinājušies      apmācību     semināri 
potenciālajiem LEADER  uzņēmēj- 
darbības projektu iesniedzējiem. 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai in-
formācijai, ģenerēt idejas un būt 
darbīgiem projektu iesniegšanā un 
realizēšanā. 
     Informējam, ka arī šogad Lau-
ku atbalsta dienests piedāvā kon-
sultācijas par platību maksājumu 
aizpildīšanu. Konsultācijas varēs 
saņemt Rugāju un Lazdukalna bib-
liotēkās šī gada 21. aprīlī, kā arī Bal-
vos, Brīvības ielā 46 a, 2 stāvā katru 
dienu no 10. aprīļa līdz 22. maijam. 
Izmantojiet iespēju un griezieties 
ar neskaidrajiem jautājumiem pie 
speciālistiem. Kā arī aicinām griez-
ties un konsultēties pie pašvaldības 
Lauku attīstības speciālistes Veltas 
Leones
     Jau ierasts, ka aprīlī Latvijā un 
Eiropā tiek plānota “Lielā talka”, 
kura šogad notiks 22. aprīlī, kad 
visi tiekam aicināti sakopt savas 
mājas apkārtnes, kā arī iesaistīties 
kopējās aktivitātēs talkas ietvaros.  
Aizvadot gavēņa laiku un gatavo-
joties pavasara plaukumam, aprīļa 
vidū svinēsim Lieldienas, kad  arī     
sāksies   lielie    pavasara darbi. Lai-
kā, kad daba sāk mosties no ziemas 
miega, laiks arī pašiem sarosīties un 
sākt darboties! 
   Lai veicas darbi un izdodas 
iecerētais! 

Agrita Luža
Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Nolēma    piešķirt   lietošanas   mērķi   zemes  vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu 
3874 012 0497 – 0.13 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101).

Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Gaiļukalniņš” ar kadastra numuru 3874 012 
0711 – 7.18 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada  Rugāju  pagastā. Apstiprināja  ne-
kustamā īpašuma “Gaiļukalniņš” nosacīto cenu EUR 9195.57 (deviņi tūkstoši viens 
simts deviņdesmit pieci euro un 57 centi).

Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Slēģi” ar kadastra numuru 3864 002 0084 
– 10.16 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Apstiprināja  ne-
kustamā īpašuma “Slēģi” nosacīto cenu EUR 11 395.57 (vienpadsmit tūkstoši trīs 
simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).

Nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0042, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0407 – 1.9 ha platībā, 
nosaukumu “Jānīši 1”.

Nolēma no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0196 – 14.58 ha kop-
platībā atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0075 – 5.0 ha un 
3864 007 0196 – 9.58 ha platībā. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 007 0075 – 5.0 ha platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt no-
saukumu “Kāpslīši”. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 
0196 – 9.58 ha platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu 
“Dūkuris”.

Nolēma piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei ik-
gadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas no 27.03.2017. līdz 
09.04.2017. (ieskaitot) par darba periodu no 18.06.2016. līdz 17.06.2017.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties Rugāju novada 
mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/ Lēmumi 2017

Vēlētāju zināšanai – tuvojas Pašvaldību 
vēlēšanas 2017
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas   
un   citu   ES   dalībvalstu pilsoņiem, 
sākot  no  18  gadu  vecuma. ES pilso-
ņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldī-
bu vēlēšanās, 90 dienas pirms 
vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas 
Iedzīvotāju   reģistrā.   Visiem  vēlētā-
jiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju 
reģistrā. Balsstiesīgajiem pilsoņiem 
ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur 
ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 
90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai 
pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā 
noteiktā kārtībā reģistrēts nekusta-
mais īpašums.
Kandidātu sarakstu iesniegšana
Deputātu  kandidātu  sarakstu  iesnieg-
šana 2017.gada pašvaldību vēlēšanām 
notiks no 14. līdz 24.aprīlim. Kan-
didātu  saraksti jāiesniedz attiecīgajai 
republikas pilsētas vai novada 
vēlēšanu komisijai, un jāsagatavo, iz-
mantojot  Centrālās   vēlēšanu    komi-
sijas lietojumprogrammu (skatīt www.
cvk.lv). 
Vēlētāju reģistrs un iecirkņa maiņa
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskai-
tei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām 
katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā 
iecirknī - sākotnēji tajā pašvaldībā, 
kas atbildīs vēlētāja reģistrētajai 
dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu 
dienas (05.03.2017.).
No 22.-24.martam Pilsonības un mi-
grācijas  lietu  pārvalde  (PMLP) saga-
tavos un vēlētājiem uz deklarēto

Rugāju novada vēlēšanu komisijas 
darba laiks:
Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Pirmdiena

18.04.2017.

19.04.2017.

20.04.2017.

21.04.2017.

24.04.2017.

plkst.

plkst.

plkst.

plkst.

plkst.

12.00-16.00 

12.00-16.00

12.00-16.00

09.00-12.00

12.00-18.00

dzīvesvietas adresi nosūtīs vēstuli ar in-
formāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts 
vēlēšanām. Sākot no 25.marta līdz 16.mai-
jam (18. dienai pirms vēlēšanu dienas) 
sākotnēji piešķirto iecirkni varēs mainīt, 
izvēloties jebkuru citu iecirkni attiecīgās 
pašvaldības teritorijā vai tajā  pašvaldībā,  
kur  vēlētājam  pieder nekustamais īpašums. 
Balsošanas kārtība
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu 
dienā  ir  no  pulksten  7.00 līdz 22.00. Trīs 
dienas   pirms   vēlēšanām   dažas   stundas 
dienā varēs nobalsot iepriekš. Vēlētāji, 
kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt ie-
cirknī, no 29.maija varēs pieteikt balsošanu 
savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izman-
tot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies 
sava iecirkņa teritorijā.
Balsošanas dokumenti
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, ne-
pieciešama pase vai personas apliecība.

Rugāju novada vēlēšanu komisijas tālruņi:
 - komisijas priekšsēdētājs Imants 
   Briedis, 29450452,
 - komisijas sekretāre Līga Kravale, 
   27818471 . 
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Aktuālā informācija mežu un lauku 
īpašniekiem

Norises vieta: Lazdukalna saieta nams, Skolas iela 3A., Rugāju novads
Datums: 06.04.2017.
Sākums: plkst. 10.00

Laiks Stundu 
skaits

Saturs Lektors

 10.00 - 
 10.30

 10.30 -
 11.20

 11.20 - 
 12.10

 12.10 -
 13.10

 Kopā st. 

0.6

0.8

0.8

0.8

3.0

 ALTUM valsts atbalsta 
 programmas uzņēmējdarbības
 attīstībai
 Aktualitātes veterinārās 
 uzraudzības jomā (ĀCM, putnu
 gripa)
 Aktuālā informācija par ES un
 Valsts likumdošanas izmaiņām
 lauksaimniekiem

 Aktuālā informācija par ES un
 Valsts likumdošanas izmaiņām
 mežsaimniekiem. Neizmantoto
 lauksaimniecības zemju 
 apsaimniekošana

 Valtis Krauklis
 LAFI ALTUM 
 Gulbenes filiāles vadītājs
 Mārīte Ņukša
 PVD Ziemeļlatgales 
 pārvaldes vadītāja
 Tamāra Lielbārde
 SIA LLKC
 Balvu novada lauku 
 attīstības konsultante
 Ginta Ābeltiņa
 MKPC Ziemeļaustrumu
 nodaļas mežsaimniecības
 konsultante

Kontaktinformācija: Ginta Ābeltiņa - mob. 26117578, 
e-pasts: ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv

Informatīvo semināru rīko Ziemeļaustrumu MKPC nodaļa, LLKC Meža 
konsultāciju pakalpojumu centrs. 

Aicina  izvietot  māju numura zīmes 
Rugāju,  Benislavas  un  Skujetnieku 
ciemos
2016. gada 10. oktobrī tika apstiprināti saistošie noteikumi, kuri  nosaka ielu 
nosaukuma zīmju, ēku un telpu grupu numura zīmju, virziena rādītāju uz in-
frastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem Rugāju novada administratīv-
ajā teritorijā izvietošanas kārtību, administratīvo atbildību par noteikumu 
neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.
     Atgādinām, ka par ielu nosaukumu zīmju un ēku un telpu grupu numura 
zīmju izvietošanu Rugāju, Benislavas un Skujetnieku ciemos, atbilstoši šiem 
noteikumiem,  ir atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks 
vai  tiesiskais  valdītājs.         
       Mājas numura zīmes nodrošina iespēju viegli orientēties gan iedzīvotājiem, 
gan viesiem, kā arī atvieglo darbu operatīvajiem dienestiem – neatliekamajai 
medicīniskajai   palīdzībai,   ugunsdzēsējiem,   policijai  un  citiem dienestiem. 
Aicinām gan fiziskās, gan juridiskās personas, kā arī ēku īpašniekus vai tiesis-
kos valdītājus, izvietot mājas numura zīmes atbilstoši Rugāju novada saistošo 
noteikumu prasībām. 
    Ar saistošajiem noteikumiem Nr.8/2016 “Par ielu nosaukuma zīmju, ēku, 
telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras 
vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rugāju novadā” var iepazīties 
Rugāju novada mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Normatīvie akti un attīstības 
plānošanas dokumenti. 

 Mājas numuru zīmes izgatavo šādās firmās 
 (kā arī citur pēc paša izvēles):

• A.ZARIŅA ZĪMOGU FABRIKA  (Tālr: 67222350; 29267544, 
 e-pasts: info@zzf.lv) mājaslapa: www.zzf.lv);

• SIA “LATSIGN” (Tālr.:+37167607095; Mob.:+37126312210, 
 e-pasts: latsign@latsign.lv,  mājaslapa: www.latsignveikals.lv);

• SIA “Darba Spars” (Tālr.: +371 67458205, e-pasts: info@darbaspars.lv, 
 mājaslapa: www.darbaspars.lv). 

Informācijai: e-pasts: dome@rugaji.lv, tālrunis: 64521351; 27832856 . 

Rugāju novada domes 
administrācija

Daina Tutiņa Rugāju novada 
pašvaldības izpilddirektorePar pašvaldību 

maksas pakalpojumiem 
Valsts kontrole 2016.gadā  veica revī-
ziju “Vai pašvaldību rīcība ar man-
tu un finanšu līdzekļiem, nodrošinot 
savām   funkcijām  atbilstošus maksas 
pakalpojumus     iedzīvotājiem,      ir 
efektīva un ekonomiska?” Revīzija 
tika veikta 9 pašvaldībās – Aknīstes, 
Alsungas, Alūksnes, Baltinavas, 
Ciblas, Raunas, Rugāju, Sējas un 
Vaiņodes novadu pašvaldībās.
     Šobrīd valstī nav vienotas meto-
dikas maksas pakalpojumu aprēķinam 
pašvaldību      iestāžu        sniegtajiem 
pakalpojumiem,  tāpēc pašvaldības 
izmanto   metodiku,    ņemot  par  pa-
matu valsts iestādēm noteikto meto-
diku. Taču pašvaldību pakalpojumi 
ir daudzveidīgi un nevar piemērot 
vienotu metodiku izmaksu aprēķinam. 
Pakalpojumi, kuri šobrīd tiek sniegti, 
ir jau bijuši pirms novada izveido-
šanas.  Tie ir gan pakalpojumi, ar 
kuriem  tiek nodrošinātas  pašvaldības 
funkcijas (piemēram, ūdensapgāde un 
kanalizācija),   gan   arī    brīvprātīgas 
iniciatīvas pakalpojumi (autobusa, 
traktortehnikas sniegšanas pakalpo-
jumi), pēc kuriem iedzīvotājiem ir 
pieprasījums. Nav neviens pakalpo-
jums, kurš nebūtu bijis izmantots.
  Valsts kontrole iepazinās ar 
pašvaldības      sniegtajiem      maksas 
pakalpojumiem un izvērtēja, cik to 
sniegšana ir ekonomiski pamatota, un 
norādīja, ka  ir nepieciešams izvērtēt 
to     saistību    ar    pašvaldības  funk-
cijām. Valsts kontrole savā ziņojumā  
pašvaldībai   norādījusi,   ko   maksas 
pakalpojumu        sniegšanā         būtu 
nepieciešams    uzlabot    un    mainīt.
      Atbilstoši Valsts kontroles ietei-
kumiem Rugāju novada domei, 
iestādēm un struktūrvienībām ir 
jāveic piedāvāto maksas pakalpojumu 
izvērtēšana, analizējot pieprasījumu 
un privāto institūciju piedāvājumu, 
kā arī to vai maksas pakalpojumi ir 
saistīti ar  pašvaldības funkciju no-
drošināšanu.   Šī     procesa   rezultātā 
atsevišķiem pakalpojumiem varētu 
mainīties cena, bet no daļas pakalpo-
jumu pašvaldības iestādes varētu at-
teikties vispār.
        Kad tiks  izvērtēti pakalpojumi, 
tiks veidots kopīgs saraksts, iekļaujot 

tos pakalpojumus, ko pieprasa  
iedzīvotāji, kas ir lietderīgi un atbilst 
pašvaldības funkcijām. Piemēram, iz-
vērtējot  šautuves pakalpojumu ieņēmu-
mus un izdevumus, kas rodas sniedzot 
šo pakalpojumus,  pašvaldība šobrīd 
vairs nesniedz šos pakalpojumus. Vēlmi 
sniegt    šo     pakalpojumu    ir    iz-
teikusi biedrība, jo pēc šī pakalpojuma 
ir pieprasījums.  Bet tas nav vienīgais 
pakalpojums, iespējams, no kura 
pašvaldība atteiksies vai arī atbilstoši 
tiks noteikta augstāka cena.  
        Kā atzina Valsts kontrole pakalpo-
jumu līdzfinansēšanu var uzskatīt par 
atbalstu iedzīvotājiem. Tomēr, nezinot, 
kam šis atbalsts ir nepieciešams un kam 
nav, pašvaldības darbību nevar vērtēt 
kā mērķtiecīgu. Novirzot nodokļu 
maksātāju naudu lielos apmēros maksas 
pakalpojumu līdzfinansēšanai, iespē-
jams, līdzekļi pietrūkst iedzīvotājiem 
būtiskākām jomām. 
      Aprēķinot maksas pakalpojumu iz-
maksas, iespējams tās arī būs augstākas, 
un apstiprinot tās,  domes deputātiem 
būs iespēja noteikt, cik daudz tiek pa-
kalpojums   dotēts.   Piemēram,  pirms-
skolas grupas audzēkņiem maksa par 
brokastīm   tagad ir   0,28 euro, kas ir 
tikai  produktu izmaksas, varēs palikt 
tāda pašas, ja vien dome piekritīs dotēt 
pārējās izmaksas (tās ir pavāru algas, 
elektrība,   apkure,  pamatlīdzekļu   no-
lietojums u.c. izmaksas). Vecāki 
maksās tādu pašu maksu, kā līdz šim. 
Pašvaldība uzlabos arī esošo maksas 
pakalpojumu cenu aprēķināšanas meto-
diku.     Šobrīd    tā ir vienota visiem pa-
kalpojumiem, bet pēc Valsts kontroles 
ieteikuma metodika tiks sadalīta pa 
nozarēm. Pamatojoties uz pakalpojumu 
izvērtējumu un izstrādāto jauno metodi-
ku, tiks pārrēķināta katra pakalpojuma     
maksa    un     to     apstiprinās dome. 
Deputātiem, pieņemot lēmumu par pa-
kalpojumu maksas apstiprināšanu,    būs   
iespēja  piešķirt atvieglojumus.
     Valsts kontroles ieteikumu ie-
viešanas termiņš ir 2017.gada 2.okto-
bris un līdz šim datumam tiks veikts 
pašvaldības iestāžu sniegto maksas 
pakalpojumu ekonomiskuma un atbil-
stības pašvaldības funkcijām izvērtē-
jums un sniegta informācija. 

Par valsts autoceļu 
Pāliņi – Gailīši
Pašvaldības nākas uzklausīt iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzības par valsts auto-
ceļa Pāliņi – Gailīši stāvokli.  Iedzīvotāji ir griezušies arī ar  jautājumiem par tā 
uzturēšanu. Tas   ir valsts ceļš, kura uzturēšanu veic VAS „Latvijas Valsts ceļi”, 
tāpēc pašvaldība nav atbildīga par tā greiderēšanu, sniega tīrīšanu vai ceļa ap-
strādi, kad ir slidena ceļa virsma. Tāpat pašvaldība neatbild par ierobežojuma 
zīmju uzlikšanu šim ceļam, kā arī nelikumīgu zīmju aizklāšanu, kad ir noteikts 
ierobežojums. Ja konstatē, ka kāds nelikumīgi ir aizklājis ierobežojuma zīmi, ir 
jāinformē VAS „Latvijas Valsts ceļi” Balvu nodaļa. 
      Ik reizi, kad pašvaldībai ir jāsniedz priekšlikumi Satiksmes ministrijai par 
valsts ceļu infrastruktūras uzlabošanu, tad viens no  ceļiem ir Pāliņi – Gailīši, 
kuram tiek prasīta  virsmas atjaunošana visa ceļa garumā. 
       VAS „Latvijas valsts ceļi” ir informējuši pašvaldības būvvaldi  par projek-
tēšanas uzsākšanu ceļa Pāliņi-Gailīši” seguma atjaunošanai  posmā no 0,00 km 
līdz 2,683 km (posmā no Rēzekne –Gulbene ceļa līdz apdzīvotas vietai „Liepari”). 
Tas nozīmē, ka šajā posmā varētu arī sagaidīt seguma virsmas atjaunošanu.

Daina Tutiņa Rugāju novada 
pašvaldības izpilddirektore
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Pārskata ziņojums par Rugāju 
novada bāriņtiesas darbību 
2016.gadā Rugāju novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja
Rasma Piliņa

(atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.daļai)

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. 
Bāriņtiesas   kompetenci   un   darbības   principus,   kā arī bāriņtiesas lēmumu 
pieņemšanas   un   pārsūdzēšanas   kārtību  nosaka “Bāriņtiesu likums”. Bāriņ-
tiesas   ikdienas   darbs  saistīts  ar  bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežoju-
miem interešu ievērošanu. 

 Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana 6

2016.gadā Rugāju novada bāriņtiesa pieņēmusi 32 lēmumus:

 Sociālo pabalstu izmaksa     
 Aizbildņa atcelšana        

 Aizbildņa atlaišana                                        

3
2

 Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai
 Bērnu nodošana aprūpē citai personai  
 Par aizgādņa iecelšanu personai            
 Par aizgādņa iecelšanu mantojumam      
 Par lietas jurisdikcijas nodošanu LV  
 Par bērnu ievietošanu audžuģimenē, par uzturēšanās izbeigšanu  
 audžuģimenē
 Par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem uzturēties pie 
 vecākiem  
 Citi lēmumi                     

2
3
1
1
3
2
3

2

4

Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem 2016.gadā nav pārsūdzēts tiesā.
Bāriņtiesā pārskata gadā no jauna ierosinātas 18 lietas. Bāriņtiesas lietvedībā 
esošo lietu kopējais skaits ir 150.
     Uz 2016.gada 31.decembri aizbildņu ģimenēs dzīvoja 9 bērni. 2016.gadā 
2 bērni bija ievietoti audžuģimenē, bet uzturēšanās audžuģimenē izbeigta, jo 
vecākiem tika atjaunotas aizgādības tiesības. Institūcijās ievietotu bērnu nav.
    2015.gada 3.decembrī spēkā stājās grozījumi Bāriņtiesu likuma 22.pan-
ta 11.daļā, tādējādi pastiprinot bāriņtiesas uzdevumu savu tiesisko un faktisko 
iespēju robežās veicināt bērnam labvēlīgas vides izveidi bērna bioloģiskajā 
ģimenē. Ar šo likuma normu atkārtoti akcentēts, ka par bērna prioritārām in-
teresēm vispirms uzskatāma bērna atrašanās pie bioloģiskajiem vecākiem, un 
bērna šķiršana no ģimenes ir pieļaujama tikai kā “galējais” līdzeklis, kad šāda 
šķiršana ir nepieciešama bērna vislabāko interešu nodrošināšanai. 
      2016. gadā Bāriņtiesa ir informējusi novada sociālo dienestu, policiju un 
citas institūcijas par ģimenēm, kurās ir problēmas ar bērnu augšanai un piln-
vērtīgai attīstībai atbilstošu apstākļu nodrošināšanu. Pateicoties pašvaldības 
sniegtajiem sociālā atbalsta pakalpojumiem, veiksmīgai starpinstitucionālajai 
sadarbībai ar Sociālo dienestu, Izglītības pārvaldi, izglītības iestādēm, ģimenes 
ārstiem, Pašvaldības un Valsts policiju un vecākiem, ģimenēs ir uzlabojusies 
izpratne par bērnu aprūpi, vajadzībām un audzināšanu. Sadarbības rezultāts ir 
to gadījumu skaita samazināšanās, kad bāriņtiesai vajadzējis izņemt bērnu no 
ģimenes un pārtraukt vecākiem aizgādības tiesības. 
      Bāriņtiesa aicinājusi personas uz pārrunām, veikusi izskaidrojošu, profilak-
tisku darbu un preventīvus pasākumus bērnu, jauniešu un vecāku izglītošanai un 
tiesiskai aizsardzībai. 
        Bāriņtiesa iesaistījusies situāciju risināšanā, kad skolēni neapmeklē izglītības 
iestādes, pārkāpj uzvedības noteikumus un nepakļaujas audzināšanai. 
      Perspektīvā būtu nepieciešams vērtēt, kā nodrošināt atbalsta personāla piee-
jamību, kas konkrēti strādā ar ģimenēm viņu dzīvesvietā, mācot vecākiem apgūt 
saimnieciskās prasmes, prasmes bērnu audzināšanā un aprūpē. Īpaši aktuāli tas 
ir lauku teritorijā, kur iedzīvotājiem ir ierobežotas iespējas nokļūt uz apmācībām 
novada centrā vai pilsētās kaimiņu novados.
      Bāriņtiesa pieprasījusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un izsnie-
gusi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo 
garantiju nodrošināšanai. 
     Bāriņtiesa   darbojas   Latvijas   bāriņtiesu   darbinieku   asociācijā  ar  mērķi 
sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apgūt un dalīties pozitīvajā 
pieredzē bāriņtiesu darbā, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības jomā  un 
citus bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus.
      Lai pilnveidotu savas zināšanas, bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši dažādus 
kursus,    kā   arī   Valsts   bērnu   tiesību   inspekcijas un Tiesībsarga organizētos 
seminārus, diskusijas.
      Ar Rugāju novada domes atbalstu,  atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta 6.daļā 
noteiktajam, Bāriņtiesas priekšsēdētājai, priekšsēdētājas  vietniecei   un   bāriņ-
tiesas loceklēm bija iespēja  apmeklēt  supervīzijas. Bāriņtiesas  priekšsēdētājas

vietniece un divas bāriņtiesas locekles apguva profesionālās pilnveides izglītības 
programmu “Bāriņtiesas vadība un organizācija”.
     2016.gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica lietu pārbaudi 
Rugāju novada bāriņtiesā. Pārkāpumi netika konstatēti, sniegti metodiskie ietei-
kumi 2 jautājumos. 
    Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 2017. gada janvārī iesniegts 
bāriņtiesas ikgadējais valsts statistikas pārskats par 2016. gadu. Bāriņtiesā pār-
skata gadā saņemti 549 dokumenti, nosūtīti 254 dokumenti.
      Otra bāriņtiesas darbības joma ir veikt notariālas darbības. Bāriņtiesas 
uzdevums ir sagatavot dokumentu projektus un apliecināt darījumus, apliecināt 
un pieņemt glabāšanā testamentus, sastādīt, apliecināt un atsaukt pilnvaras, 
apliecināt  paraksta  īstumu,   apliecināt  parakstus  uz  nostiprinājuma  lūguma 
zemesgrāmatai un veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Atbilstoši 
“Bāriņtiesu likuma” 61.panta otrajā daļā noteiktajam, Bāriņtiesas apliecinājums 
juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. 
   2016.gadā Bāriņtiesa novada teritorijā veikusi 215 notariālās darbības. 
Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva likumam.

Sākusies darba devēju pieteikumu 
pieņemšana skolēnu nodarbinātības 
pasākuma īstenošanai šovasar

NVA  (Nodarbinātības valsts aģentūra) Balvu filiālē ir sākusies darba devēju 
pieteikumu pieņemšana skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai šovasar. 
Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parak-
stu, vai klātienē NVA filiālē. Arī šogad NVA īstenotais “Nodarbinātības pasā-
kums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs”, norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un 
piedalīties tajā varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).
 
NVA darba devējam nodrošinās :
- dotāciju   skolēna   mēneša   darba   algai  50%  apmērā   no   valstī  noteiktās 
minimālās   mēneša   darba  algas,  savukārt  otru  algas  pusi skolēnam maksās 
darba devējs pats. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba 
laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 380 eiro pirms 
nodokļu nomaksas.

- NVA darba devējam maksās arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 
skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija darba vadītāja algai būs valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas apmērā, tātad, par viena skolēna darba vadīšanu 
dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.

- NVA apmaksās veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti 
par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnus pret nelaimes 
gadījumiem darba vietās.

Savukārt   darba  devējs  par  nodarbināto  skolēnu veiks darba devēja un 
darba ņēmēja nodokļu nomaksu.
 
Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu 
risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Skolēnus vecumā no 15 
līdz 18 gadiem drīkst nodarbināt ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 
stundas nedēļā, savukārt tos skolēnus, kuru vecums ir no 18 līdz 20 gadiem, var 
nodarbināt ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.
 
Kā notiek darba devēju pieteikšanās?
1.solis Darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas atrodama mājaslapā  
www.nva.gov.lv (atrodama arī Rugāju novada mājaslapā www.rugaji.lv);

2.solis Pieteikums elektroniski vai klātienē jāiesniedz NVA (Balvu filiālē 1.vai 
2.kabinets);

3.solis NVA filiāles aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju iz-
vēles komisija izvērtēs pieteikumu un tā atbilstību visiem pasākuma kritērijiem 
un informēs darba devēju par pieņemto lēmumu.
 
Ar   detalizētāku   informāciju   un  pasākuma  kritērijiem  var  iepazīties  NVA 
mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā  “Darba devējiem”, mājaslapā pieejama arī 
NVA filiāļu kontaktinformācija.

NVA Balvu filiāles vadītāja
Sandra Kindzule 
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Biedrība „Balvu rajona partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.- 
2020.    gadam    pasākumā     19.2     Darbību    īstenošana    saskaņā  ar  
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu  konkursi tiek 

 Projektu iesniegumu pieņemšana  No 2017. gada 28. marta līdz 2017. gada 28. aprīlim.

 Sludinājuma kopsumma  228 975.52 EUR
 R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās 
 un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē
 – 198 872.69 EUR
 R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku 
 saimnieciskajai darbībai – 30 102.83 EUR

 Projektu iesniegšana  Projektu iesniegumus var iesniegt:
 1) Biedrībā „Balvu  rajona  partnerība”  Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā.
 2) Projekta   iesniegumus   elektroniskā  dokumenta  formā  var  iesniegt  Lauku  atbalsta dienesta Elektroniskās 
 pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
 3) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu 
 likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv . 

Izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

 Projektu īstenošanas 
 termiņš

 Ja  tiek  veikta  būvniecība,  teritorijas  labiekārtošana  -  divi   gadi   no   Lauku   atbalsta dienesta  (turpmāk  LAD)    
 lēmuma   pieņemšanas  par   projekta  iesnieguma  apstiprināšanu. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla
 attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmos izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atal-
 gojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmos izmaksu
 summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projek-
 tiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
 apstiprināšanu.

 Rīcība  M1 „Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē”
 R.1.1.  Mikro  un  mazo   uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

PRojEKTU KoNKURSI TIEK IzSLUDINĀTI šĀDĀS RīcīBAS:

 Atbalsta apmērs  198 872.69 EUR

 Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
 vienam projektam

 20 000.00 EUR

 Maksimālā atbalsta intensitāte  Kopprojektam – 80% ; Privātā labuma projektam – 70%

 Atbilstošā MK noteikumu Nr.590 
 5.punktā minētā darbība

 1) Jaunu  produktu  un  pakalpojumu  radīšana,esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un 
 kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
 2) Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
 3) Vides radīšana vai labiekārtošana vietējās produkcijas realizēšanai un jaunu realizācijas veidu īstenošana;
 4) Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

 Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu un pakalpojumu izveidošanu, kā arī esošo produktu un 
 pakalpojumu attīstību. Šajā rīcībā priekšroka tiek dota inovatīviem pakalpojumiem/produktiem un projektiem
 tūrisma nozarē, īpaši esošo tūrisma pakalpojumu uzlabošanai. Atbalsts tiek sniegts arī lauksaimniecības produktu
 pārstrādei.

 Rīcība  M1 „Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē”
 R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai

 Atbalsta apmērs  30 102.83 EUR

 Maksimālā attiecināmo  izmaksu summa 
 vienam projektam

 7 000.00 EUR

 Maksimālā atbalsta intensitāte  Kopprojektam – 80% ; Privātā labuma projektam – 70%

 Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un esošo mājražotāju un amatnieku darbību, uzlabojot viņu darba 
 apstākļus un veicinot saražotās produkcijas tirdzniecību. Priekšroka projektiem, kuros paredzēta sadarbība starp 
 vietējiem mājražotājiem un amatniekiem (kopprojekti) savu produktu noieta tirgus veicināšanas aktivitātēm. 
 Mājražotājs VRG izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kas  veic pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos.

organizēti   saskaņā  ar   biedrības  „Balvu  rajona  partnerība”  izstrādāto 
ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.  
gadam  (turpmāk   ziemeļlatgales  SVVA   stratēģija  2015. - 2020.gadam). 

 Sabiedriskā labuma projektu 2. kārta tiks izsludināta vasarā  aktivitāt ē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  sekojošās rīcībās :
  2.1.Vietējās teritorijas, ieskaitot  dabas un kultūras mantojuma objektu, sakārtošana  pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Šajā
 kārtā vienam projektam maksimālā atbalsta summa būs EUR 10 000.
 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.   V ienam projektam maksimālā atbalsta summa būs EUR  5 000.
 A icinām sekot līdzi aktuālajai informācijai internetā http://www.balvi.partneribas.lv un http://www.rugaji.lv
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Piedalās Erasmus+ tālākizglītības kursos

Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja Ilze Dobrovoļska 

SLoVēNIjA

No 29. janvāra līdz 4. februārim savu 
profesionālo kompetenci pilnveido-
ju Erasmus + tālākizglītības kursos 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
novēršana” Slovēnijas galvaspilsētā 
Lubļanā. Bijām 20 dalībnieki no 
Francijas, Grieķijas, Portugāles, 
Rumānijas un Latvijas. Priekšlaicīga   
mācību  pārtraukšana ir   problēma,   
ar   kuru  sastopas pedagogi ikvienā 
valstī. Tās pamatā ir personīgās, so-
ciālās, ekonomiskās, izglītības vai 
ģimenes problēmas. Mūsu enerģiskās 
un pieredzējušās pasniedzējas Janja 
Rebolj, Ksenja Kos un Zala Bricelj 
sniedza daudz vērtīgas idejas un ietei-
kumus, kā risināt šīs problēmas.
    Janja savās nodarbībās mums 
daudz mācīja par attiecību izpratnes 
teoriju, lai palīdzētu skolēniem sa-
skatīt nepieciešamību iegūt izglītību 
un paaugstināt viņu motivāciju. Tā 
bija arī ļoti laba iespēja mums pašiem 
uzzināt par savu motivācijas vērtību 
sistēmu, uzvedību, rīcību konflikt-
situācijās. Ksenja   iepazīstināja   mūs   
ar R.Reasoner programmu, ko īsteno 
skolās un uzsvēra piecus faktorus, kas 
palīdz novērst mācību pārtraukšanu: 
drošība, identitāte, piederība, mērķis 
un kompetence. 
      Pēdējā  kursu  daļa,  ko   vadīja 
Zala,    tika       veltīta     informācijas 
komunikāciju tehnoloģijām. Tās spēlē 
arvien nozīmīgāku lomu mūsdienu 
modernajā sabiedrībā. Pasniedzēja ar 
veiksmīgiem piemēriem parādīja, kā 

mēs varam izmantot tehnoloģijas kā 
līdzekli,   lai   uzturētu   saikni   ar  skolē-
niem un integrēt tās mācību procesā. Kur-
si tika bagātināti ar mācību vizīti Slovēni-
jas Republikas profesionālās izglītības 
institūtā, kur pasniedzēja Sladjana Šućur 
Popović bija sagatavojusi prezentāciju 
par pašapziņas programmu,  ko  viņa  iz-
manto  ar  skolēniem savā praksē.
Dažas atziņas, ko ieguvu kursos:
•Milzīga nozīme ir skolotājam kā per-
sonībai, tāpēc arī skolotājam pašam sevi 
iepazīt  ir  svarīgi.  Kāds  ir  skolotāju  ko-
lektīvs? Vai labprāt sadarbojas? Kā katrs 
jūtas kolektīvā?
• Mīlēt skolēnus un priekšmetu, ko māci!
• Svarīga ir prasme intuitīvi sajust.
• Komunikācija ar skolēniem, atrast laiku 
uzklausīt.
• Krāsainās brilles – katrs pasauli redz 
citādi. Iemācies iepazīt partnera briļļu 
krāsu!
• Mūzika, spēļu elementi palīdz radīt lab-
vēlīgu vidi.
• Ja mēs ilgi izliekamies, tādi, kā neesam 
patiesībā, mēs sākam slimot.
• Mēs nevaram ietekmēt sociālo situāciju, 
bet varam iepazīt skolēnus un rīkoties tā, 
lai viņi paliktu skolā.
• Skolotājam    jārīkojas   kā    lidmašīnās 
instruē stjuartes par skābekļa maskām – 
vispirms ir jāparūpējas par sevi un tad var 
pilnvērtīgi nodoties darbam!
       Lai arī kursu programma bija piesātinā-
ta, laiks bija ieplānots arī kopīgām sa-
biedriskām aktivitātēm – apmeklējām 
Ļubļanas pili, Ļubļanas pilsētas muze-
ju, skaistos Bledas ezera dabasskatus. 
Kopīgās iepazīšanās vakariņās viens 
otram rādījām katrai valstij raksturīgās 
dejas un noskaidrojām, ka visi esam lie-
liski dejotāji. 

SPĀNIjA

Erasmus+ projekta ietvaros no šī 
gada 29.janvāra līdz 4.februārim 
man bija lieliska iespēja apmeklēt 
Spāniju un piedalīties 5 dienu kur-
sos   “Cultivating   the   Entrepren-
eurial mindset in Education”. Kur-
sos  piedalījās  piecu valstu – Islan-
des,  Portugāles,   Lietuvas,  Zvied-
rijas , Latvijas- pārstāvji.
      Kursu laikā pasniedzēja no 
Kipras iepazīstināja ar dažādām 
uzņēmējdarbības un sadarbības 
metodēm, kuras var lieliski izman-
tot ikvienā mācību stundā. Protams, 
bija arī praktiskās nodarbības, kurās 
ar lomu spēļu palīdzību izspēlējām 
dažādas  dzīves  situācijas. No kur-
siem mājās pārvedu daudz pozitīvu 

emociju un vērtīgu atziņu: 
-svarīgi ir izvēlēties komandu, ar kur 
tev patīk strādāt,
-ikvienam komandā ir sava vieta un 
loma,
- apvienojot spēkus kopīgā darbā, var 
sasniegt lielisku rezultātu,
-esi gatavs uzņemties līdera lomu!
      Lai   gan   kursu    mērķu   īsteno-
šanai tika veltīts daudz laika, netrūka 
iespēju iepazīt Barselonu, satikties ar 
cilvēkiem no dažādām valstīm, ap-
skatīt pilsētas interesanto arhitektūru, 
baudot spāņu kultūru un ēdienus, kā 
arī apgūstot vērtīgas zināšanas. Tas 
bija interesanti un lietderīgi pavadīts 
laiks, kas ietver pozitīvu pieredzi.

Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja Sanita Ciukora

Kursu “cultivating the Entrepreneurial mindset in Education” Spānijā dalīb-
nieki. 

Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja Vija Lancmane

Kursu “Veselīgs skolotājs – veselīga skola” Spānijā dalībnieki. 

Kursi “Veselīgs skolotājs – veselīga 
skola” notika  no  6.- 10. martam.  
Kursos  piedalījās Somijas, Vāci-
jas, Polijas, Turcijas, Horvātijas 
un Latvijas sporta skolotāji.  Kursu  
ietvaros  mums  notika teorētiskas 
un praktiskas sporta aktivitātes, 
piemēram, peldēšana, skriešana, 

stiepšanās,        trenažieru          zāles 
apmeklējumi. Kursu laikā ikvienas 
valsts prezentēja savas skolas spor-
tiskās   aktivitātes.   Pēc   kursiem 
brīvajā laikā varēja baudīt spāņu 
kultūru un lietderīgi pavadīt laiku.

SPĀNIjA

Rugāju  novada  vidusskolas  projektus “Veiksmīgs,  radošs  un  motivēts  skolo-
tājs - skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs” un “Profesionāls, radošs un 
motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs” finansē Eiropas 
Savienības programma Erasmus+ . 

Kursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
 novēršana” Slovēnijā dalībnieki. 

Foto: no personīgā arhīva 

Foto: no personīgā arhīva 

Foto: no personīgā arhīva 
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Maruta Paidere 
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - 
interešu centra koordinatore

Pavasari gaida radoši darbojoties

Pēc    pelēkās,    mainīgās   ziemas 
katram     gribas     ātrāk    sagaidīt 
pavasari, lai atdzīvotos ne tikai 
daba, bet arī katrs no mums. Mar-
ta mēnesī Rugāju Jauniešu ini-
ciatīvu-   interešu centrā, Skujet-
niekos,    pulciņš   “Margrietiņas” 
organizēja interesantas radošas 
nodarbes un aktivitātes. Pēc pašu 
darinātajām saulītēm košākam pa-
vasarim, kas jau rotā plaukstošos 
bērzu zarus vāzē, notika arī pa-
vasara sajūtas radīšana ikvienā 
jauniešu centra aktivitātē. Nodar-
bībās ar pašu gatavotiem pārstei-
gumiem jaunieši devās sveikt 

ciema mammas un sievietes astotajā martā. 
Gaidot pavasari jaunieši izdomāja ienest pa-
vasara elpu arī savā centriņā. Interesanta iz-
vērtās    nodarbība,    kad   no   dabas  materiā-
liem tapa kopdarbs - dekors “Pavasaris mežā”. 
Vadītājas Annas Jaunžeikares vadībā čaklie 
pulciņa dalībnieki izveidoja īstu dabas gleznu 
no sūnu un ķērpju paklāja ar putnu ligzdiņu 
un olām , zilajām purenītēm, bērzu un priežu 
stumbru mizas un zaru spurdzēm ieskautiem. 
Tad katra dalībnieka, no aplikāciju papīra vei-
dotie, dzeltenie taurenīši salidoja gleznā vien-
kopus starp dažādu krāsu vizbulītēm. Visi bija 
priecīgi un gandarīti par kopīgi radīto mākslas 
darbu un pavasara sajūtu pie pašiem. Ņemot 
vērā senču gudrības, tapušas idejas nākošām 
nodarbībām Lieldienu pasākumam, kā arī par 
lielāku kompozīciju izvietošanu pagalmā. 
Nāciet    pie  mums  un  kopā  gatavosim Liel-
dienu dekorus!

Rugāju novada vīrieši sagādā 
pārsteigumu Sieviešu dienā

8. marta vakarā, Rugāju novada 
vīrieši, daiļā dzimuma pārstāves ai-
cināja uz Lazdukalna saieta namu, 
lai   dāmas   baudītu  koncertu “Sie-
viete– tu esi skaistākā starp 
puķēm”. Ierodoties uz pasāku-
mu, gaviļnieces sagaidīja vairāki 
pārsteigumi, kuri svētkus padarīja 
vēl jo īpašākus. Dāmas tika galanti 

sagaidītas jau atverot saieta nama dur-
vis, dodoties uz zāli katra svētku dalīb-
niece saņēma mazu piemiņas kartīti, 
savukārt koncertu kopā ar vīru vokālo 
grupu “ASUMPTA” no Aglonas dāmas 
baudīja pie galdiņiem. Skanot dziesmām 
gan latviešu, gan latgaliešu valodā, 
tika baudīts šampanietis un saldumi. 
Patīkams pārsteigums – ziedi katrai 
pasākuma dalībniecei, tika saņemti gan 
no vīru vokālā ansambļa vīriešiem, gan 
no Rugāju novada kungiem.

Kad plaukstās jau viens gadsimts 
zied

Agrita Luža
Rugāju novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

18. martā Balvu Vissvētās Trīs-
vienības   Romas    katoļu   baznīcā 
dievkalpojums bija mazliet īpašāks, 
jo to apmeklēja Rozālija Ruziniece-
kundze, kurai jau ir apritējuši 100 
gadi. Kopā ar meitām un tuvajiem 
cilvēkiem,     jubilāre       piedalījās 
aizlūgumā, kas veltīts viņai, kā 
arī pateicās par Dieva dotajām 
žēlastībām. Lai arī savu ikdienu 
R. Ruziniece pavada Rīgā, tomēr 
dzimtā Latgale un Rugāju novada 
Medņi netiek aizmirsti. 
     Ar apsveikumu un laba vēlē-
jumiem gaviļnieci sveikt bija iera-
dusies arī Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine, 
kura, sniedzot suminājumu atzina, 

lepojas ar Rozālijas kundzes izturību un 
vēlēja stipru jo stipru veselību arī turp-
mākos gadus.
      Prāvests Mārtiņš Klušs, dievkalpo-
jumā sacīja:‘’Šķiet, ka lielākā daļa cil-
vēku vecumu saista tikai ar dziļām 
rētām un kādu slimību. Bet zem tā visa 
ir izdzīvoti vairāki svarīgi dzīves posmi 
- bērnība, jaunības laiks, stiprie spēka 
gadi un vecumdienas. Un visos šajos 
posmos pasaule ir mainījusies un nekad 
vairs nebūs tāda kā iepriekš. Dzīve 
patiesībā nevienā posmā nav viegla, bet 
tā ir ārkārtīgi interesanta. Dieva svētību, 
Dieva  palīgu  un  stipru  veselību  Rozā-
lijai,” vēlēja prāvēsts.

Agrita Luža
Rugāju novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pasākums “Kopā roku rokā” nosvin 
jau piekto dzimšanas dienu

Saulainā, 2. marta dienā, Lazdukalna 
saieta namā norisinājās pasākums 
“Kopā roku rokā”. Pasākums veltīts 
bērniem ar īpašām vajadzībām un 
tā iniciatore Aija Pluša, jau piekto 
reizi vienkopus sapulcināja tuvāku 
un tālāku novadu skolu bērnus, kuri 
kopā ar pasakas varoņiem Brālīti 
un Karlsonu, atzīmēja pasākuma 
piekto dzimšanas dienu. Lai gan 
kārs uz saldumiem, taču Karlsons 
bija sarūpējis saldumus ar kuriem 
pacienāt ciemiņus dzimšanas dienā, 
bet   Brālītis   bija    parūpējies   par 
skaistiem  pateicības  rakstiem gan 
bērniem, gan pedagogiem.
      Rugāju novada Eglaines pamat-
skolā,     blakus    vispārizglītojama-
jiem skolēniem, mācās arī speciālie 
bērni. Daļa šo bērniņu ir integrēti 
klasēs un mācības apgūst kopā ar 
vienaudžiem,   bet   ar    tiem,   kam 
diagnozes smagākas, strādā 
speciālais pedagogs un asisten-
ti. “Nupat ir iesācies marts, kas 
nozīmē, ka tūlīt plauks pumpuri un 
kopā ar skanīgām putnu dziesmām 
klāt būs pavasaris. Esam gandarīti, 
ka pie mums notiek tik īpašs pasā-
kums, jo bērniem  tas  ir   viens   no  
gaidītākajiem notikumiem. Savukārt

Agrita Luža
Rugāju novada domes 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

pedagogiem    un    asistentiem    novēlu 
enerģiju un dzīvesprieku turpinot šo dar-
bu!” uzrunā sacīja Rugāju novada Eg-
laines pamatskolas direktora vietniece 
Ilze Burka.
      Uz pasākumu šogad bija ieradušies 
deviņu izglītības iestāžu bērni kopā ar 
skolotājiem – Rugāju novada Eglaines 
pamatskola,      Krišjāņa        Valdemāra 
pamatskola, Stacijas pamatskola, Liep-
nas internātpamatskolas bērni, kuri 
uzstājoties priecājās, ka šo pasākumu 
apmeklē jau  no tā pirmsākumiem. Pasā-
kumu jau ceturto gadu cītīgi apmeklē-
ja arī Kalsnavas pamatskolas skolēni, 
atzīstot,  ka  ikreiz  ierodoties  šeit,  jūtas 
kā   mājās.   Taču      Nautrēnu     pamat-
skolas skolēni šajā pasākuma vieso-
jās pirmoreiz un pastāstīja, ka labprāt 
piedalītos    arī      nākošgad.     Uz    
pasākuma “Kopā    roku     rokā”   piekto 
dzimšanas dienu      bija     ieradušies     
arī    Balvu pamatskolas audzēkņi, kuri 
skatītājiem parādīja mūsdienīgu pasaku 
par rāceni. Savukārt Salnavas pamatsko-
las bērni kopā    ar    pedagogiem,   uzstā-
joties piebilda  zīmīgus  vārdus,  veltot  
tos  pasākuma dalībniekiem – “Šis darbs 
nav viegls un ne jau katrs to spēj, bet to, 
ko var pacelt, to var arī panest”.
      “Katru gadu ir ļoti liels prieks redzēt 
bērnus šajā pasākumā, un ar katru gadu 
šis prieks pieaug, jo mūsu pasākumam 
pievienojas arī jauni dalībnieki. Tas ir 

ļoti liels un 
nenovērtējams 
darbs, ko var 
paveikt peda-
gogi kopā ar 
asistentiem, un 
pat ja šķiet, ka 
te uz zemes to 
darbu ne vien-
mēr novērtē, 
tad ziniet, ka 
tur augšā visu 
redz un at-
dara”, sacīja 
Aija Pluša.

Foto: no personīgā arhīva

Visiem kopā čakli darbojoties, tika izveidota īsta dabas glezna.

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža
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Atskats uz 2016. gadu Rugāju 
novada bibliotēkās
Rugāju bibliotēkas vadītāja
Anita Magina RUGĀjU BIBLIoTēKA 

Bibliotēkas darbība pēdējo gadu laikā ir ļoti mainījusies. 
Ienākušas tehnoloģijas un jauni pakalpojumu veidi. Bērni mūs-
dienu tehnoloģijas apgūst ātri, prot darboties ar datoru, meklēt 
informāciju internetā. Taču vecāka gada gājuma cilvēkiem ir ne-
pieciešams sniegt palīdzību darbā ar datoru. Ikdienā tiek snieg-
tas individuālās konsultācijas  apmeklētājiem, palīdzot darboties 
VID, Elektrum, LAD un citās interneta vietnēs. Tiek sniegti arī 
skenēšanas, kopēšanas, printēšanas pakalpojumi.  Aizvadīta-
jā gadā kopā ar LAD darbiniekiem bibliotēkā tika noorganizēta 
LAD klientu apmācības diena. Iedzīvotāju aktivitāte bija liela, 
kas liecina par to, ka šāda veida pakalpojums ir nepieciešams.
       Rugāju bibliotēkas fonds uz aizvadītā gada 31. decembri bija 
7240 eksemplāri. Par pašvaldības līdzekļiem tika iegādātas 825 
grāmatas, par summu 1750 euro. Periodisko izdevumu pasūtīša-
nai tika  tērēti   647  euro.  Gada  laikā  papildus  pašvaldības  
ieguldījumam,- dāvinājumos, un projekta ietvaros ir iegūtas 118 
grāmatas, par summu 1003 euro.
   Lietotāju skaits bibliotēkā mainās proporcionāli iedzīvotāju 
skaitam novadā un skolēnu skaitam skolā.  2016. gadā bibliotēka 
bija  223  reģistrētie  lietotāji.  Salīdzinājumā  ar iepriekšējo gadu 
lietotāju skaits samazinājies par 6%.  Bibliotēku izmanto 146 
bērni.
      Bibliotēku apmeklēja 4810 lietotājs, izsniegtas 4880 grāma-
tas. Bibliotēkas apmeklētājiem aizvadītajā gadā bija iespēja lasīt 

26 nosaukumu periodiskos izdevumus, t.sk 6 periodiskie izde-
vumi tika abonēti  bērniem.
      2017. gadā bibliotēkas apmeklētājiem piedāvāsim 25 nosau-
kumu preses izdevumus- “Ievas Dārzs”, “Praktiskais Latvietis”, 
Ievas Padomu Avīze”, “Noslēpumi un fakti”, “Ieva”, “Dari pats”, 
“Ievas veselība”,  “Privātā Dzīve”, “Praktiskie Rokdarbi”, “Dārza 
Pasaule”, “Nezināmā vēsture”,  “Lauku Avīzes Tematiskā Avīze”, 
“Ilustrētā Zinātne”,  “Ko Ārsti Tev Nestāsta”, “Taka”, “Kas jauns”, 
“Ieva”, “100 Labi Padomi”, “Ievas Māja”. Avīzi-“Vaduguns”  un 
grāmatas no sērijas “Lata Romāns”.  Bērniem  un jauniešiem būs 
iespēja lasīt  žurnālus “Ilustrētā Junioriem”,  “Avene”, “Tom&-
Jerry”, “Donalds Daks”.
      Bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve, tā veidojas par sava 
veida kultūras centru, kur katrs apmeklētājs var pavadīt  laiku pēc 
saviem ieskatiem un interesēm. 
         Visizplatītākā  literatūras popularizēšanas  forma ir izstādes. 
To   veidošana   un   tematika   atkarīga    no  sabiedriskās  dzīves 
notikumiem, kultūras dzīves aktualitātēm. Gada laikā tika uzlik-
tas 28 literatūras izstādes.
          Bibliotēkā aizvadītajā gadā notikuši 12 tematiskie pasākumi. 
Aktīvi šos pasākumus atbalsta skolotāji, atnākot uz pasākumu ar 
savu klases kolektīvu. 
         Septembrī  atklājām  lasīšanu  konkursu  “Bērnu žūrija”. Bēr-
niem  tika  dāvināti  pašizgatavoti  blociņi  ar  bibliotēkas  simbo-
liku un pildspalvas. Lasīšanu uzsāka 33 bērni, bet janvārī 
lasīšanu pabeidza 26 bērni. Arī lasošo vecāku skaits aizvadītajā 

gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem, nesaruka. 
Kopā ar bērniem lasīja 8 vecāki.  “Bērnu žūri-
jas”  dalībnieku  kopā sanākšana notika mar-
ta sākumā, kad bibliotekārēm tika pabeigti  
atskaišu darbi. Pasākumā “Pēc labi padarī-
ta darba nāk svētki” tika analizētas izlasītās 
grāmatas, baudīts svētku kliņģeris, saņemtas 
pārsteiguma balvas un doti solījumi turpināt 
lasīšanu jaunajā konkursā.   “Bērnu žūrijas” 
konkursa galvenā balva ir ekskursija, kura 
notieka 1. jūnijā. Aizvadītajā gadā ceļojām 
pa Madonas pusi. Apmeklējām animācijas 
filmu meistara A. Burova leļļu māju, meža 
apmācības centru “Pakalnieši”, Gaiziņķalnu, 
Aiviekstes HES, Kalsnavas arborētumu.
      Balvu CB organizēto grāmatu svētku 
“Lielā   lasīšanas   skola”    ietvaros   jaunie-
šiem bija iespēja tikties ar rakstnieci Sabīni 
Košeļevu, kuru viņi pazina kā “Bērnu žūri-
jas”   grāmatas    “Rīga  -  Maskava”    autori.   
Interesanta  ne     tikai    skolēniem   bet   arī 
pieaugušajiem apmeklētājiem izvērtās 
tikšanās ar Dzintaru Tilaku. 
       Gatavojoties  pasākumam  tika  popula-
rizētas Dz.Tilaka grāmatas, lai tikšanās reizē 
apmeklētājiem būtu priekšstats par populāro 
radiobalsi, bet varbūt ne tik populāru grāma-
tu autoru. 
      Ieskatoties sociālajos portālos nejauši tika 
atklāts kāds jauns mūsu novadnieces talants. 
Sadarbībā ar Zani Krivišu tapa zīmējumu 
izstāde, kura tika aktīvi apmeklēta. Izstādi 
kuplā skaitā apmeklēja skolēni un jaunieši. 
Skatīties darbiņus nāca ne tikai individuālie

apmeklētāji, bet arī klašu kolektīvi. Izman-
tojot izstādes materiālus 3. klases skolēniem 
bibliotēkā notika vizuālās mākslas stunda.
       Īsi pirms valsts svētkiem, 15. novembrī 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle 
pulcēja ap 400 lasošus bērnus no visas Latvi-
jas. Kopā ar apgādu Zvaigzne ABC, Ziemeļu 
padomes informācijas biroju Rīgā un Zvie-
drijas vēstniecību tika rīkots radošo darbu 
konkurss “Bērnu žūrijas” lasītājiem “Nindz-
ja Timijs mūsu vidū”. Rugāju bibliotēku šajā 
pasākumā pārstāvēja viens dalībnieks.
    Gadu noslēdzām ar radošo darbnīcu 
“Izrotā bibliotēkas eglīti”. Aizvadītā gada 
nogalē pirmo reizi pēc daudziem gadiem  
bibliotēkā tika ienesta eglīte, kurai rotāju-
mus gatavoja bērni. Aktivitātē iesaistījās 13 
bērni.     Balviņā    tika     dāvinātas   bārkšu 
konfektes.
         Fotogrāfiju izstādē “Rudens ziemas vār-
tos” varēja vizuāli baudīt pirmā sniega ainas.
        Šogad turpināsim apzināt sava novada 
cilvēkus,  kuri  ar  savu radošo darbību bagā-
tina mūsu novada kultūrvēsturi,  celsim 
gaismā viņu talantus. Piedāvāsim bērniem 
lasīšanas iespējas konkursā “Bērnu žūri-
ja”, rosinot izpausties dažādos radošo dar-
bu konkursos, un protams, neizpaliks arī 
konkursa noslēguma balva- ekskursija.
       Aicinām iegriezties bibliotēkā lai lasītu 
grāmatas, pārlapotu jaunos preses izdevu-
mus, ieskatītos internetā, veiktu kādu finan-
siālo darbību, vai pavadītu laiku bibliotēkas 
lasītavās. 

Noslēgusies Bērnu žūrija 2016
Rugāju bibliotēkas bibliotekāre

Evita Sproģe 

Grāmatas ir izlasītas un novērtētas, kā katru gadu, liels 
prieks, par aktīvajiem grāmatu lasītājiem! Bērnu žūrijā 
2016 grāmatas lasīja 26 bērni četrās vecuma grupās: 
5+, 9+, 11+, 15+, lasīja un vērtēja arī 8 vecāku žūrijas 
pārstāvji, precīzāk – mammas.
     Paldies par dalību Bērnu žūrijas 2016 grāmatu 
ekspertiem, un tie ir: Rinalds Dobrovoļskis, Elvi-
ta Romanovska, Marta Kočāne, Neo Markuss 
Sņegovs, Anda cepurniece, Kārlis Anckins, Sintija 
cepurniece, Beāte Ančāne, Mareks Galkins, Adri-
ans Lonskis, Marika Garbacka, Eduards Dārziņš, 
Linda Garā, Samanta Sproģe, Raitis Kontovs, Līga 
Brenča, Karīna jeromenoka, Marta Felicita Sņego-
va, Aleksis Galkins, Līva Garbacka, Lauma Drei-
mane, Diāna Dārzniece, Endija Garā, Liena Kočāne, 
Anita Garā, Renāte Dobrovoļska, Guna Dreimane, 
Iluta Učelniece, Velta Adelča, Evita Sproģe,  

Marina Romanovska, Astrīda 
Puško, Ilze Dobrovoļska, Gunita 
Dobrovoļska.
     Grāmatu eksperti savu darbu ir 
padarījuši, tagad viņi sanāks vien-
kopus     bibliotēkā     uz      noslē-
guma pasākumu, kurā katram 
žūrijas dalībniekam tiks pasniegta 
neliela balviņa un pateicības raksts 
par aktīvu dalību Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijā 2016. Pasākuma 
datums un laiks tiks precizēti un 
visi dalībnieki informēti.

Tikaiņu bibliotēkas vadītāja
Inese Kočāne 

TIKAIŅU BIBLIoTēKA 

Tikaiņu bibliotēkas darbību no-
drošina pašvaldības piešķirtais fi-
nansējums. 2016.gadā bibliotēkas 
krājuma papildināšanai iztērēti 
1208  euro,  no tiem 407 euro iztē-
rēti   periodisko   izdevumu  abonē-
šanai. Apmeklētājiem pieejami 13 
nosaukumu preses izdevumi: “Va-
duguns”; “Copes Lietas”; “Ieva”; 
“Ievas Dārzs”; “Ievas Stāsti”; “Ie-
vas Virtuve”; “Ievas Veselība”; “Ie-
vas Māja”; “Privātā Dzīve”; “100 
Labi padomi”; “Santa”; “Astes”; 
“Lata Romāns”. Par 801 euro ie-
pirktas bibliotēkas grāmatas. Par 
pašvaldības līdzekļiem iegādātas 
80  grāmatas  un  papildus no dažā-
diem dāvinājumiem iegūti vēl 17 

iespieddarbi. Bibliotēkas krājums gada beigās bija 
2590 eksemplāri. Pakāpeniski tiek plānota arī datoru 
nomaiņa, 2016. gadā iegādāts viens dators un šogad 
plānots nomainīt  vēl  vienu.  Bibliotēkā   reģistrēti  
80  lietotāji un gada laikā bibliotēku apmeklējuši 1262 
reizes.   Bibliotēkas   mājaslapa   skatīta    1145 reizes. 
Lietotājiem izsniegtu 5135 iespieddarbi, no tiem 1669 
grāmatas un 3470 periodiskie izdevumi.
       Bibliotēkas Lietotāju skaits nedaudz samazinās, jo 
arī  iedzīvotāju  paliek arvien mazāk. Vietējie iedzīvo-
tāji nāk uz bibliotēku, lai apmainītu grāmatas, preses 
izdevumus, izmantotu internetu rēķinu nomaksai, iz-
manto e-pakalpojumus LAD, VID, ELEKTRUM un 
citus. Daudzi apmeklētāji ir cienījamos gados un paši 
to   nemāk    izdarīt,  tāpēc   tiek   sniegtas   konsultā-
cijas un palīdzība darbā ar datoru un internetu. Vairāki 
vietējie iedzīvotāji apguvuši darbu ar datoru un inter-
netu, nākot uz individuālām apmācībām. Pārsvarā 
darbs ar lietotājiem notiek individuāli. Tikaiņu centrā 
iedzīvotāju ir maz, ir bibliotēkas lietotāji, kas brauc 
no Rugājiem un Balviem, un tas notiek neregulāri, 
pārsvarā sestdienās. turpinājums 9.lpp. 

Bērnu žūrijas 2016 dalībnieki Gaiziņkalnā 

Foto: no personīgā arhīva
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Skujetnieku bibliotēkas vadītāja
Valda Šmagre

Skujetnieku 
bibliotēkas darba 
rādītāji 2016.gadā:

Lasītāju skaits - 140, 
to skaitā bērni un 
jaunieši- 44; 
Fiziskais apmeklē-
jums - 3519, to skaitā 
bērni un jaunieši - 
2193; 
Virtuālais apmeklē-
jums- 566; 
Izsniegums kopā - 
6279, to skaitā grāma-
tas - 3024, periodiskie 
izdevumi-3255, 
bērniem-2148. 

SKUjETNIEKU BIBLIoTēKA 

turpinājums no 9.lpp.
    Vietējie pensionāri un bezdarbnieki atnāk uz bibliotēku lai satiktos, lasītu 
jaunāko presi, apmainītu grāmatas, reizēm paskatītos televīziju. Tad arī informē-
ju par jaunākajām grāmatām, piedāvāju iespieddarbus no literatūras izstādēm.
       Vecākiem cilvēkiem, kuriem ir problemātiski nokļūt līdz bibliotēkai, grāma-
tas piegādā kāds no ģimenes, kaimiņi, vai aizvedu pati. 
     Bērnu   un   jauniešu   skaits   ir   mazs.   Bērni  atnāk pārsvarā pēc obligātās 
literatūras grāmatām, kas nepieciešamas mācībām. Gandrīz visiem jau ir datori 
mājās, tāpēc internetu tagad vairāk lieto vidējās un vecākās paaudzes pārstāvji.
Bibliotēkas  apmeklētājiem  tiek  sniegtas uzziņas  par  visdažādākajiem  jautāju-
miem. Tas notiek gan klātienē, gan telefoniski un dažreiz pa e-pastu. Jautājumi 
ir gan tīri sadzīviska rakstura, gan par dažādām aktualitātēm lauksaimniecības, 
mežsaimniecības   jomā.    Diezgan    daudz  tiek  izmantoti arī kopēšanas un iz-
druku pakalpojumi, dokumentu skenēšana. Apmeklētāji izmanto iespēju izlasīt 
pašvaldības informāciju mājaslapā www.rugaji.lv un novada informatīvajā 
izdevumā “Kurmenīte”.
    Šajā gadā bibliotēkā pieejami jauni periodiskie izdevumi: “Mājas Viesis”, 
“Dari Pats”, “Patiesā Dzīve”, “Dārza Pasaule”, “A12- ceļš uz Latgali”, “Ko 
ārsti tev nestāsta”. Marta beigās bibliotēkas lietotājiem tiks piedāvātas jaunas 
grāmatas. Bibliotēkā apskatāmas literatūras izstādes populāriem rakstniekiem 
un māksliniekiem jubilejās. Rudenī nāksim kopā uz psalmu dziedāšanu.  

Lazdukalna bibliotēkas vadītāja
Ligita KalnējaLAzDUKALNA BIBLIoTēKA 

2016. gadā bibliotēka kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēkas informācijas 
pakalpojumu darba attīstīšanu, bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošanu, 
lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšanu.
     2016. gadā piešķirtais Rugāju novada domes finansējums bija pietiekams 
bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai, nodrošināja bibliotēkas lietotājiem pieeju 
kvalitatīvai literatūrai un radīja iespēju saņemt vajadzīgo informāciju.
     Lazdukalna bibliotēkas fonds 2016. gadā no pašvaldības līdzekļiem, tika 
papildināts  ar  175  grāmatām  par  summu  1675 euro. Kopumā uz 31.12.2016 
bibliotēkas krājumā bija 4774 grāmatas un 1719 seriālizdevumi (žurnāli un 
avīzes), kopumā 6516 vienības.
        Grāmatu fonds papildināts arī no dāvinājumiem, kuros 2016. gadā saņemtas 
64 grāmatas par summu 415 euro, dāvinātāji bija Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
Latgales KC un individuālie dāvinātāji. 
        Preses  abonēšanai  2016. gadā  iztērēti 649 euro, bibliotēkā varēja lasīt laik-
rakstus “ Vaduguns” un “ Latgales Vietējā Avīze”. Dažādām gaumēm un in-
teresēm tika abonēti arī žurnāli, kā piemēram, “ Praktiskais Latvietis”, “ Leģen-
das” ,“ Mājas Viesis”, “ Ieva”, “ Klubs” “ Ievas Veselība”, “Planētas Noslēpumi”  
un citi, kopumā 20 nosaukumu žurnāli.

Gada laikā bibliotēkā izvietotas 29 dažādu tematiku literatūras izstādes un no-
tikuši 8 pasākumi. Bibliotēku apmeklēja 183 reģistrētie lasītāji, apmeklētāju 
skaits bija 3199, izsniegums 6624 iespieddarbi, no tiem 2865 grāmatas un 3759 
preses izdevumi.
      Ievērojami ir samazinājies datoru lietotāju skaits, gada laikā datorus iz-
mantoja pieaugušie 271 reizi, bet bērni 437 reizes, tas izskaidrojams ar to, ka 
sadzīvē ienāk jaunas tehnoloģijas, kas aizstāj datorus.
          2016. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm Leto-
nika www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv. Lietotāji 
tika informēti arī par Balvu CB kultūrvēstures datu bāzē www.balvurcb.lv  pie-
ejamajiem materiāliem.
          Gada    laikā    viens    lasītājs   bibliotēku  apmeklējis  vidēji 17 reizes, un 
vidēji izlasījis 36 iespieddarbus, bibliotēkas lietotājiem sniegtas 102 uzziņas 
par dažādu tematiku. Jaunākajam aktualitātēm bibliotēkas darbā var sekot 
Lazdukalna    bibliotēkas   tīmekļvietnē    (mājaslapā),    kas    pieejama  adresē 
www.bibliotekas.lv/lazdukalns. 

     Ar 2017. gadu bibliotēkas tīmekļvietne papildināta ar jaunu sadaļu vir-
tuālās izstādes, te jau var apskatīt izstādi “ Lazdukalna bibliotēkas lietotāju 
iecienītākās grāmatas 2016. gadā, TOP 20”. Marta beigās būs skatāma skolotā-
jas Ivetas Usenieces fotoizstāde “ Es apsolu tev pavasari” (izstāde būs skatāma 
tikai bibliotēkas tīmekļvietnē).
      Bibliotēkā tiek gaidīts ikviens, kam tuva ir grāmatu lasīšana, kam patīk 
ielūkoties žurnālu vai laikrakstu lappusēs, kurš vēlas „pasērfot” interneta vir-
tuālajos plašumos, kā ar iegūt vajadzīgo informāciju un palīdzību. Uz tikšanos 
bibliotēkā!

2016.  gads  Skujetnieku  bibliotēkai  nebija  lielu  pārmaiņu  vai notikumu pār-
pilns - darbs   ar   bibliotēkas   lietotājiem,   bibliotēkas    labiekārtošana   un     
fonda atjaunināšana - tie ir darbi, kuriem ikdienā tika pievērsta vislielākā uz-
manība.
   Pakalpojumi attīstās un nāk klāt katru gadu. Bibliotēkā ne tikai izsniedz 
grāmatas un presi, bet veic arī praktiskus darbus-printē, skenē, kopē. Lietotā-
jiem nepieciešama palīdzība dažādu darbību veikšanai internetā, piemēram: 
e-pastu izveidē un nosūtīšanā, deklarāciju aizpildīšanā un daudzās citās lietas, 
jo visas iestādes tagad grib tikai elektronisko saraksti un darīšanas kārtot e-vidē, 
kaut lauku iedzīvotājiem tā ir liela problēma un bibliotekāram ir daudz jaunu 
pienākumu. Vērtējums šim visam - lauku bibliotekāra loma novada dzīvē tikai 
un vienīgi pieaug. Bibliotēkā ir pieejami 3 datori lietotājiem, multifunkcionārā 
iekārta un printeris.
   Rugāju domes piešķirtais finansējums 2016. gadā Skujetnieku bibliotēkas 
krājumam bija 1702 euro, no kuriem-1122 euro grāmatām, 580 euro - preses 
izdevumiem. Tas tika papildināts par 152 grāmatām un 302 seriālizdevumiem, 
kas  nodrošināja pilnvērtīgu bibliotēkas darbību un apmierināja lietotāju vēlmes 
un vajadzības.
   Skujetnieku bibliotēkas krājums uz 2016. gada 31.decembri bija 4693 
vienības, no kurām 3376 ir grāmatas (498-bērniem), bet 1302-seriālizdevumi. 
Krājums tika papildināts ne tikai no pašvaldības budžeta, bet tika saņemti arī 
dāvinājumi-gan no Latvijas Nacionālās bibliotēkas,  Lauku atbalsta biedrības, 
Latgales KC, dažādām citām biedrībām un individuālajiem dāvinātājiem - kopā 
20 monogrāfiskos izdevumus par kopējo summu 145,65 euro. Bibliotēkā ir 
pieejami 14 nosaukumu žurnāli dažādām gaumēm un vecuma grupām,  kā arī 
trīs avīzes-katru dienu ,,Latvijas avīze’’, 2x nedēļā ,,Vaduguns ‘’un 1x mēnesī 
novada avīze ,,Kurmenīte’’. Jāteic, ka preses izdevumi arī sastāda lielāko no 
kopējā izsnieguma skaita.
     2016.gadā Skujetnieku bibliotēkā lieli pasākumi netika rīkoti. Pieminēšanas 
vērts ir tematiskais pasākums kopā ar Rugāju interešu - iniciatīvu jauniešu cen-
tra koordinatori Marutu Paideri. Pasākums ar nosaukumu ,,No Miķeļiem līdz 
Mārtiņiem’’ sākās ar ražas izstādi un beidzās ar Mārtiņdienas gaiļa cepeša kopīgu 
baudīšanu, dalībnieku apbalvošanu, vietējo saimnieču gardumu baudīšanu un 
apņemšanos turpināt šo tradīciju turpināt katru gadu un nosaukt šo ciklu ,,Pie 
lielā saimes galda’’, lai gada laikā atklātajās receptēs saimnieces varētu dalīties 
viena  ar  otru.  Visvairāk  bibliotēkā  bija  apskatāmas  izstādes - pārsvarā rakst-
nieku jubilejām veltītās literatūras izstādes, bet bija arī foto un bērnu zīmējumu 
izstādes, kopā 2016.gadā - 30. 
       2017.gada lielie plāni - izveidot izstādes sienas, kur eksponēt gan vietē-
jo mākslinieku darbus, gan aicināt tos no citiem novadiem priecēt Skujetnieku 
ļaudis ar saviem darbiem.  Šīs vietas izstādēm tiks ierīkotas lasītavas zonā. Tā 
ka finansējums krājuma komplektēšanai nav samazinājies, bibliotēkas lietotāji 
joprojām varēs priecāties par daudzām jaunajām grāmatām un preses izdevum-
iem. 2017.gadā tiks atjaunots bibliotēkas fonds-norakstītas tiks vairāk nekā 300 
grāmatas un to vietā iegādāta augstvērtīga lasāmviela, atbilstoša mūsdienu va-
jadzībām.   Ir    plānots   iegādāties   jaunu   datoru,  kas  atvieglos  darbu  gan 
apmeklētājiem, gan vadītājai.

Bērnu, jauniešu žūrijas noslēguma pasākums Lazdukalna bibliotēkā

Skujetnieku bibliotēkā visi tiek laipni aicināti at-
pūsties, izklaidēties, mācīties, strādāt un piln-
veidot sevi!

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva
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Viena cilvēka 
mūžā var daudz 
izturēt Velga Vīcupa

Rugāju novada muzeja vadītāja 

Manam tēvam tika teikts: “Tu, Staska, pabēdz…Bet domāja, par ko 
tad mani vedīs? Un neviens jau nevarēja iedomāties, ka tiešām tiksim 
izvesti…” intervijas sākumā saka KoNSTANTīNS MASLoVSKIS. 
1949. gada 25. marta deportācijām šogad aprit 68 gadi, bet izvešanai 
uz Sibīriju 1941. gada 14. jūnijā - 76 gadi. Konstantīnam Maslovskim 
tad bija vien vienpadsmit gadi, kad no Bērzpils tika paņemta viņa 
ģimene un piespiedu kārtā tika atņemta dzimtene. Par Sibīrijā pa-
vadītajiem 19 gadiem, vīrietim nav nepatīkami runāt, viņš visu at-
ceras un atzīst, ka šodien dzīvot Latvijā - nekā labāka tomēr nav. 

Pastāstiet par to dienu, kad tikāt iz-
vesti. 
Tā bija svētdiena, es taisījos braukt 
uz Nagļiem pie māsas, jo māsai bija 
piedzimusi  meita  un  es  vēl  viņu  ne-
biju redzējis. Gaidu brāli, kad viņš no 
Rugājiem atbrauks ar velosipēdu. At-
nāk vīrietis, zināms – Jānis Bērziņš un 
saka: “Ko sēžam? Tur jau gaida tevi”. 
Domāju, kas mani var gaidīt, bet kad 
iegāju iekšā istabā, ieraudzīju tēvu, 
kurš jau nosēdināts uz grīdas un viņam 
klāt stāv zaldāts ar plinti un saka, lai 
taisoties, tūlīt būs jābrauc. Tā aizveda 
mammu, tēti, mani un brāli.  Tad bija 
11 gadi, bet brālim bija 14 gadi.

Brāli paņēma pa ceļam? 
Visas mantas sasēja palagā, salika zirgā 
un mūs pašus arī. Diemžēl jā, arī brāli 
vēl paņēma pa ceļam. Viņš brauca no 
Rugājiem, viņu apturēja, velosipēdu 
paņēma tas komjaunietis, mūs kopā 
iesēdināja mašīnā un aizveda prom uz 
Balviem. Līdz Balviem braucām kopā, 
bet Balvos uzreiz pateica, ka vīrieši 
vienā vāģī, sievietes otrā, jo būs neērti 
braukt visiem kopā. 

Kam tādam nevar sagatavoties…
Nevar. Vīri no Tilžas gribēja kā labāk 
un pažēlot savas sievas, jo viņām būs 
smagi nest drēbes un bērnus, paņēma 
visas mantas. Bet pirmajā stacijā viņus 
izsēdināja ārā, izšķīra un atņēma visas 
mantas un aizdzina uz nometni. Ne 

sievām, ne bērniem nebija ko vilkt 
mugurā. 

jums tagad ir zināms par ko tikāt 
aizvesti?
Pamats ir vienkāršs – Rīgā 
prokuratūrā teica, ka es esot bi-
jis nelikumīgs mantinieks, jo man 
nav tēva dzimšanas apliecības. 
Kad Iekšlietu ministrijā meklēju to 
tēva dzimšanas apliecību, tad mani 
nosūtīja uz specprokuratūru, kur 
man pateica, ka tēvs 1919. gadā ticis 
iesaukts Sarkanajā armijā, tajā lai-
kā, kad krievi bija Latvijā. Par kaut 
kādiem nopelniem viņu palaida mā-
jās uz trijām dienām, taču pēc pāris 
dienām, kad viņam jau bija jādodas 
atpakaļ, tad krievi bija atkāpušies un 
armijas, kur iet, vairs viņam nebija. 
Bail bija, bet nāca mājās, lai gan tā 
skaitījās dezertēšana. Un tad pēc 22 
gadiem, 1941. gadā, mūs izveda no 
Latvijas.

Tēvu pēc tam izdevās satikt?
Izvešanas dienā, kad mūs ar tēvu 
Balvos izšķīra, tā arī vairs viņu ne-
tiku redzējis. Viņam bija šausmīga 
bruka, tika veikta operācija, neko 
smagu darīt viņš nevarēja.  Zinu, ka 
viņam 1941. gadā piesprieda nāves 
sodu, ielika kopā vienā cietumā ar 
bandītiem, 1944. gadā viņš nomira 
no bada. Labi, ka paņēma sev līdzi 
otras bikses, lietusmēteli un kažoku, 
un tas jau bija daudz.

jūs bijāt tajā sarakstā, kuri ir jāiz-
ved? 
Sarakstu jau nebija, kuru sadomāja, 
to aizveda. Blakus mums dzīvoja bai-
gais bagātnieks – viņam bija māja šeit, 
māja Rīgā, viņš bija ļoti turīgs. Viņu 
neaizveda, jo komjaunietis viņam bija 
draugs. Bet skaitu taču vajadzēja! At-
nāca un paņēma tos, kas dzīvo vienu 
māju tālāk – mūs. 

Un kā ir šodien? Nav nepatīkami 
runāt par tiem laikiem? 
Parunāt var, slēpjams nekas nav. Vairs 
tagad arī nav nepatīkami. Nepatīk pa 
televīziju skatīties, tur rāda visu daudz 
traģiskāk. Kas attiecas uz mums – 
vienkārši palaimējās. Viena daļa tika 
aizsūtīta uz taigu, mēs tikām kolhozā. 
Bet situācija arī nekāda labā – karš 
iesācies un arī pašiem vietējiem jau 
bija slikti, un mēs tur bijām kā ienaid-
nieki, kuri ievesti. Un ko tas nozīmē 
– tādā situācijā vēl būt ienaidniekiem! 
Viņi paši arī 1929. gadā tikuši izsūtīti 
no Sibīrijas ciemiem. Iedomājies – ceļ 
cilvēks savai ģimenei māju, bet 7. jan-
vārī, kad ir pareizticīgo Ziemassvētki, 
viņus aizved prom uz taigu, kur viņi 
ziemā nosala, jo tika atstāti uz klaja lau-
ka. Manam sievastēvam bija brālēns, 
viņu izsūtīja, jo viņš cēla māju. Kara 
laikā izsūtījumu apmainīja pret fronti. 
Frontē viņu ievainoja un viņš atnāca 

mērā mums palaimējās, jo kolhoza 
priekšnieks bija labs. Zinu, ka otrā 
kolhozā vienā vasaras naktī ģimenes 
sadalīja – bērnus uz bērnu namiem, 
sievietes- uz tālajiem ziemeļiem un 
nav zināms, kas ar viņām notika. Pēc 
tam runāja, ka visas esot iesēdinā-
tas kaut kādā šķūnī un laikam vie-
na esot izdzīvojusi. Viņas nebija 
radušas strādāt, bet pat ja strādātu, 
tad izdzīvot 45 grādu salā šķūnī, 
ir ļoti maz izredžu. Skolā Sibīrijā 
nemācījos, tikai kolhozā strādāju. 
Malku vadāju, sienu. Ar otru puiku, 
kuram arī bija tikai 11 gadi, apgādā-
jām fermas.

Pirms izvešanas mācījāties 
Bērzpilī?
Jā, pabeidzu četras klases. Sibīrijā 
bija jāzina krievu valoda, bet mēs 
nezinājām, arī ēst paprasīt nevarē-
jām, tāpēc ēdām visu, ko dabū-
jām. Sākām ganīt lopus, lai varētu 
nopelnīt. Vēlāk manu brāli ielika 
par brigadieri kolhozā, jo viņš bija 
beidzis septiņas klases, prata rakstīt. 
Vēlāk brālis tika par kolhoza vadītā-
ju, jo viņš bija gudrs, viņam galva 
strādāja. Tad es ecēju ar zirgiem. 
Kombainieriem vajadzēja palīgus, 
un mani aizsūtīja mācīties. Pirmo, 
otro gadu biju palīgs un mācījos. Tā 
bija veiksme, ka mācījos, jo mēs jau 
no rajona izbraukt nemaz nevarējām 
taču  mācības  bija  prom.  Tad  mani 

“Blakus mums dzīvoja baigais 
bagātnieks – viņam bija māja šeit, māja 

Rīgā, viņš bija ļoti turīgs. Viņu neaizveda, 
jo komjaunietis viņam bija draugs. Bet 

skaitu taču vajadzēja! Atnāca un paņēma 
tos, kas dzīvo vienu māju tālāk – mūs“.

klibs. Atgriezās ciematā, no kura tika 
izvests, un raudāja, jautādams: “Par 
kādu tēvu zemi es karoju? Kur man 
tagad doties?”

Ko jūs, 11 gadīgs puika, darījāt kol-
hozā? 
Bijām divi kolhozi – vienā bija dā-
mas no Rīgas, ar hūtēm, krāsojās, dar-
bā negāja. Bet mūsu kolhozā dāmas 
latgalietes – no Balviem, Tilžas, no 
mūsu puses – viņas strādāja. Zināja, 
ka grib sūtīt ģimenes prom no kolhoza, 
bet mūsu sievietes smagi strādāja, lai 
apģērbtu un pabarotu bērnus. Zināmā 

pamanīja, izrādījos derīgs. No Tilžas 
bija puisis, kurš pabeidza septiņas 
klases un gribēja braukt par jūrnieku 
mācīties,   bet     Krasnojarska    ne-
deva atļauju. Nolēma mēģināt tāpat 
braukt, bet pie vilciena viņu noķēra 
un to septiņpadsmit gadīgo puiku 
uz 10 gadiem ielika šahtā strādāt. 
Daudz rakstījām, lai dabūtu viņu no 
turienes ārā un pēc pusgada dabū-
jām, bet viņš bija nomocīts, astmu 
dabūjis. Vēl pēc laika es arī dabūju 
dokumentus par to, ka esmu pabei-
dzis septiņas nevis četras klases. 
Ciema padome iedeva izziņu, jo tur 

Foto: Velga Vīcupa

Agrita Luža
Rugāju novada domes 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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ne mums, ne vietējiem nebija pases, un 
mani aizsūtīja uz tehnikumu uz mehāniķu 
kursiem. Trīs gadus braucu tur kārtot 
eksāmenus, darbus sūtīju, bet pa to laiku 
strādāju uz kombaina. 

Runājot par izvešanu, jādzird, ka ļoti 
daudzi aizgāja bojā bada nāvē. 
Ēdām to, kas bija, jo vienkārši ieslēdzās 
izdzīvošanas instinkts. Vienu gadu gan 
sāku pampt, jo nebija ko ēst. Mamma 
palīdzēja – kartupeļus pati izraka, gāja 
kolhozā. Otrā gadā paši varējām iestādīt 
tā, lai pietiek. Pirmais gads bija vis-
grūtākais, jo ieradāmies jūlijā, izaudzēt 
vairs neko nevarējām. Maizi pirms zie-
mas iedeva augstākais septiņus klaipus. 
Un pakaļ ēdienam nebija spēka aiziet, 
jo neesi ēdis. Zāli ēdām, timotiņu, bal-
tais āboliņš bija rūgts. Gāju ganos, nebija 
spēka atnākt uz mājām, mammai atpakaļ 
ceļā bija jānes mani uz muguras. Brālis 
bija dūšīgāks, viņam nedaudz vieglāk iz-
turēt bija. Vēl šodien mokos ar kuņģi. 

Vai mūsdienās kas tik prātam neapt-
verams vēl būtu iedomājams?
Tagad jau nav kur vest, varētu būt tāda 
kā provokācija un sods, ka tagad sūta tos 
bēgļus pie mums iekšā. 

Kāda ir sajūta, ka tagad paši labprātīgi 
aizbrauc no dzimtenes?
Saprotams man ir  – nav darba, bet gribas 
izdzīvot. Tāpēc vien brīvprātīgi jābrauc. 
Un ja aicina atpakaļ, tad ko tu te darīsi, ja 
nav darba? Zemes? 

Kādas, jūsuprāt, ir būtiskākās 
atšķirības dzīvei tālajā Sibīrijā un 
tagad šeit - dzimtenē?
Varbūt, ka tur vieglāk, bet tur aukstums. 
Tur ceļu nav. Kad man kā pirmrindniekam 
piedāvāja mašīnu, es atteicos, jo pa ku-
rieni es tur braukšu? Un bez tam, tad es 

no   Augstariem   bija   pārcelta   uz 
Domopoli un tur tad dzīvoja mili-
cis. Braucām atpakaļ uz Sibīriju un 
dzīvojām. Tad pēc pieciem gadiem 
vēlreiz atbraucu un izlēmām, ka 
brauksim pavisam uz Latviju atpa-
kaļ. Mamma atnāca pie manis dzī-
vot, līdz pavasarim nodzīvoja. Var-
būt, ja mamma nebūtu bijusi slima 
un nenāktu pie manis, es tur kādu 
gadu vēl dzīvotu. 

Atgriezāties jūs, mamma, sieva 
un meita.
Dēls palika pie sievastēva, jo sko-
la bija jāpabeidz. Sagaidīja skolas 
beigšanu un tad atbrauca. Toreiz 
viņš atbrauca kopā ar Klaudiju 
Ekhardi. Es pats reizē ar Ekhardu 
atbraucu, tāpēc visi domāja, ka mēs 
radinieki, bet tā nav.

Brālis neatgriezās Latvijā…
Brālis nomira Sibīrijā, sirds streiko-
ja. Divas meitas palika, viņas brauc 
pie mums, mēs pie viņām, esam 
lidojuši un braukuši ar vilcienu. Ar 
lidmašīnu sanāk lidot 9 stundas līdz 
turienei. 
 
Vēlāk nepieminēja, ka esat bijuši 
Sibīrijā? 
Nē, īpaši nē. Dēls beidza krievu 
skolu un augstskolā mācījās latviešu 
valodā. Natālija mācījās Jelgavā.

Atgriežoties varējāt atrast dzīves 
vietu? 
Pie tēva māsas divas nedēļas dzīvo-
jām, kad atbraucām. Atgriežoties 
Latvijā, devos uz Bērzpili prasīt 
dzīves vietu, bet tur man pateica, ka 
mums tādus nevajag… Tad Balvos 
meklēju dzīvokli, man piedāvāja iet 
dzīvot  uz   Lubānu,   tā   ir   skaista  
vieta,  bet  negribēju tur palikt, 
braucu uz Rugājiem un ar Mar-
garitas brāli atradām māju šeit. 
Darbu dabūju ar nosacījumu, ka 
jāatremontē kombains, tad varēšu 
strādāt un man vēl iedos mašīnu. 

Kā tikāt pie mājas, kurā pašreiz 
dzīvojat? 
Es tajā dienā jau gaidīju autobusu, 
kad dzirdu, ka sauc: “Kostja, fiksi, 
Rugājos    māju      pārdod!     Saka,   
ka     blakus   nesen      likvidētajam 
dzelzceļam, stacijas māja!”. 

Varat aptvert, ka tas viss piedzī-
vots?
Izturēts ir daudz. Grūtību bija daudz, 
to nevar izstāstīt, tas ir jāizdzīvo. 
Toreiz jau nebija tādu lielveikalu, 
kad aizej un izvēlies ko gribi, tad 
pina vīzes un staigājām ar tām, gan 
pavasarī, gan rudenī, apģērbu šuva 
no tā, kas bija. Sibīrijā arī tagad nav 
nekas labāks. Maizes klaips viņiem 
tur maksā 54 rubļi. Naudai vērtība 
maza.   Drauga    sieva    uz     brīdi 
atgriezās no Sibīrijas un Tilžā 
dzīvoja - pensija labāka, māju pat 
nopirka un teica, ka daudz vieglāk 
izdzīvot. Sibīrija ir nomale, tur ir 
daudz grūtāk. Un šodien dzīvot 
nekas labāks nav! 

tad es gan būtu piesiets Sibīrijai, jo mašīnu 
deva ciema padomes, tātad skaidrs, ka uz 
Latviju es atpakaļ netaisītos. Bet atpakaļ, 
vai man dieniņ, kā gribējās atpakaļ!

Kāpēc tik ilgi palikāt Sibīrijā?
Mamma jau atpakaļ vairs negribēja, jo 
bija paspējusi iedzīvoties. Viņa bija at-
braukusi uz Latviju. Es arī biju. Par labu 
darbu atsūtīja uz sanatoriju uz Krimu, viss 
bija apmaksāts. Braucot atpakaļ no Kri-
mas, izbraucu cauri Latvijai. Tas bija 50-
to gadu otrajā pusē, pēc Staļina nāves, kad 
viss bija brīvāk. Atbraucām uz Bērzpili – 
tur bija viena māja, viss nojaukts. Tēva 
pirktā māja, kurā vajadzēja dzīvot mums, 

Fotogrāfijā redzami vīrieši Sibīrijas kolhoza darbos. Piektais no kreisās 
puses (kažokā) ir Konstantīns Maslovskis, aizmugurē kombains, uz 
kura viņš brauca.

Viena cilvēka mūžā pārdzīvoti 
dažādi laiki – kuri ir labākie no 
piedzīvotajiem laikiem?
Bērnība Latvijā, tad izsūtījums, “iz-
rāviens” izsūtījumā, atgriešanās Lat-
vijā un dzīve te...Smags jautājums, 
un lai skan kā neskan, bet laikam 
man vislabākie bija Brežņeva laiki. 
Varēji strādāt un nopelnīt, jo bija 
darbs. Un tad jau man bija visa jaunī-
ba, un pat ja bija grūtāki apstākļi, tu 
jaunībā daudz varēji izdarīt. Latvijā 
ir sajūta, ka esi brīvībā, jo Sibīrija 
bija kā cietums – tu nekur izbraukt 
nevarēji.     Lai     gan      pateicoties 
manam brālim, kurš bija gudrs vīrs, 
izbraukājām daudzas vietas. Viņam 
vajadzēja braukt darba darīšanās un 
mani visur ņēma līdzi. Latvieši uz 
sibīriešu fona tiešām ir bijuši gudri 
un strādīgi cilvēki. Lielai daļai lat-
viešu kolhozā bija teikšana, lai gan 
tur taču bija arī vietējie un viņiem 
bija skaudība. Ar bērna acīm at-
ceros māju, kāda tā izskatījās pirms 
mūs izveda. Mantojumā atguvu arī 
mežu. Atceros, ka tad, kad biju mazs 
vešanas,   tēvs    mani    aizveda   uz 

mūsu   mežu   un  rādīja, kurš ir 
mūsu gabals. Kad jau pieaudzis at-
griezos no Sibīrijas, tad aplūkojot 
mūsu mežu, kļūdījos tikai par 20 
metriem. 

Piemiņas brīdī pagājušā gada 14. 
jūnijā teicāt, ka to, kas ir nodarīts 
(izvešana uz Sibīriju), piedot ne-
var, jāpriecājas, ka palikāt dzīvi 
un jādzīvo. To nevar arī aizmirst 
vai samierināties. Kā šo gadu lai-
kā sadzīvojat ar domu, ka smagās 
represijas skāra arī jūsu ģimeni?
Nevar piedot. Jo pārciest to, kas no-
tika kara laikā, tās ir šausmas. Un kā 
saka Margarita Stradiņa, tad neviens 
jau nav lūdzis piedošanu. Piedot to, 
ka visu likvidēja – dzimtās mājas, 
ģimeni? Atceros, ka pirms izvešanas 
tēvs nopirka gatavu māju, kura tikai 
jāpārceļ. Jaunajā mājā ne dienu ne-
tikām dzīvojuši. Kad atgriezāmies, 
bija jāsāk gudrot, kur iekārtoties. 
Sibīrijā nodzīvoju 19 gadus. Sme-
jos, ka mūžu pagarināja – 11 gadi 
šeit, Latvijā, 19 gadi prom. 

“To nevar piedot. jo pār-
ciest to, kas notika kara 

laikā, tās ir šausmas. 
Piedot to, ka visu 

likvidēja – dzimtās mājas, 
ģimeni? Atceros, ka pirms 

izvešanas tēvs nopirka 
gatavu māju, kura tikai 

jāpārceļ. jaunajā mājā ne 
dienu netikām dzīvojuši”.

Bērnība Sibīrijā. Pirmajā rindā no labās Konstantīna dēls Vladimirs 
spēlē “garmošku”, māsīca Ņina. otrajā rindā no kreisās - meita Nataša 
un brālēns Genādijs.

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva



Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Agrita Luža
tālr.: 25446474, 27843383

e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
                          agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

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

Rugāju novada dome 

Saulaini sveicieni Santai un 
Kasparam Duļevskiem 

meitiņu lutinot!

 Tā kā saule ābeļziedam Tā kā saule ābeļziedam
 Esiet savam bērnam klāt,
 Tā kā saule ābeļziedam
 Esiet savam bērnam klāt,
 Tā kā saule ābeļziedam

 Lai no jūsu mīlestības
 Viņš var mūžu darināt!
 /K. Apškrūma/
 Viņš var mūžu darināt!
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 Viņš var mūžu darināt!

Kultūras pasākumi aprīļa mēnesī 
Rugāju novadā

 16.APRĪLĪ PLKST. 15.00 RUGĀJU PARKĀ 
 Aicināti apmeklēt Lieldienu pasākumu „Šaule danci ritināja 
 Lielās dienas rītiņāi”. Programmā dažādas aktivitātes: 
 Lieldienu olu ripināšana, gaiļu cīņas, zaķu skrējiens, 
 skaistākās olas izstāde, olu meklēšana,  šūpošanās lielajās 
 šūpolēs, priekšnesumi u.c.

 16.APRĪLĪ PLKST. 20.00 LAZDUKALNA SAIETA NAMĀ 
 Lieldienu tradicionālais pasākums, kurā uzstāsies Rugāju 
 novada pašdarbības kolektīvi. 

 16.APRĪLĪ PLKST. 22.00 LAZDUKALNA SAIETA NAMĀ 
 Lieldienu balle kopā ar Aināru Lipski. Ieeja brīva. 

 21.APRĪLĪ PLKST. 12.00 RUGĀJU TAUTAS NAMĀ 
 Pasākums novada vecākajai paaudzei. Aicināti piedalīties 
 jūs, Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagastu seniori, 
 tiem kam 60 un vairāk. Vēlams iepriekš pieteikties līdz 
 19.aprīlim pie Guntas tālr.28384855 vai Santas tālr. 22029376.
 Pēc iepriekšēja pieteikuma tiks nodrošināts transports 
 nokļūšanai uz un no pasākuma.

 27.APRĪLĪ RUGĀJU TAUTAS NAMĀ 
 Teātra izrāde bērniem. Aicināti piedalīties bērni, skolēni 
 un viņu vecāki. Ieeja 2.00 euro. 

 29.APRĪLĪ LAZDUKALNA SAIETA NAMĀ 
 Senioru Eiropas deju kopu sadancis, kurā piedalīsies senioru
 deju kopa “Tonuss” un sadraudzības kolektīvi no tuvākiem 
 un tālākiem novadiem.

Informāciju sagatavoja:
Rugāju novada kultūras 

nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

plkst. 9.00 - 12.00

Dievkalpojumi  APRīĻA mēnesī  prāvesta o.Misjūna 
vadītajās Rugāju novada draudžu baznīcās

 AUGUSToVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

 02.04. plkst. 12.00 gavēņa V svētdiena, mēneša pirmā svētdiena 
 09.04. plkst. 12.00   Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti ziedojumi  Rīgas 
 Garīgā semināra  vajadzībām.
 14.04. plkst. 12.00 Lielā  piektdiena,  atturība no gaļas ēdieniem.
 15.04. plkst. 15.00 Kunga Augšāmcelšanās  svētku vigilija.Uguns, ūdens un 
 Lieldienu maltītes svētīšana.
 16.04. plkst. 11.30 KUNGA  AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA.  Lieli svētki,
 Lieldienu maltītes  svētīšana. Pirms svētās Mises procesija
 23.04. plkst. 9.30 Lieldienu II svētdiena – Kunga Žēlsirdības svētdiena. 

 RUGĀjU Romas katoļu baznīcā

 02.04. plkst. 14.00 gavēņa V svētdiena, mēneša pirmā svētdiena 
 09.04. plkst. 14.00   Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti ziedojumi  Rīgas 
 Garīgā semināra vajadzībām.                                                                          
 15.04. plkst. 16.00 Kunga Augšāmcelšanās  svētku vigilija, Uguns, ūdens un 
 Lieldienu maltītes svētīšana.
 16.04. plkst. 13.30 KUNGA  AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA.    
 Lieli svētki, Lieldienu maltītes  svētīšana. Pirms svētās Mises procesija

 SKUjETNIEKU  baznīciņā

 01.04. plkst. 12.00 svinēsim gavēņa V svētdienu un mēneša pirmo svētdienu 
 08.04. plkst. 10.00   Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti ziedojumi  Rīgas
 Garīgā semināra vajadzībām.                                                                       
 15.04. plkst. 12.00 Kunga  Augšāmcelšanās  svētku vigilija.Uguns, ūdens un  
 Lieldienu maltītes svētīšana

 No 22. līdz 30. aprīlim jūs apkalpos prāvesti - 
 Fēlikss  šneveļs (mob.tālr. 27879464) un Ivars Vigulis (mob.tālr. 26649317)
                                  

Patiesā cieņā un uz tikšanos Dievkalpojumos, 
jūsu prāvests O.Misjūns

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā 
15. aprīlī plkst. 9.00 Cоборование. Пасха Христова. 

24. aprīlī plkst. 9.00 Радоница

Всех верующих поздравляем с праздником Светого 
Христова Воскресения!

12.04.2017. PLKST. 10.00 AICINĀM UZ 
RUGĀJU ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS 

SAKOPŠANAS TALKU. 


