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“Bānītis Sita – Burzova piestāj Rugājos”

Agrita Luža
Rugāju novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai arī šodien tam varētu būt grūti 
noticēt, bet bija laiks, kad cauri 
Rugājiem, svilpdams un dunēdams, 
kursēja bānītis. Tāpēc šogad 
Rugājos svinam svētkus „Bānītis 
Sita – Burzova piestāj Rugājos”, 
lai kopā atcerētos un godinātu 
dzelzceļu un bānīti, kas kursēja 
cauri Rugājiem, piestādams arī 
Rugāju stacijā. Spītējot lietum,  
teju visas dienas garumā, 24. jūlijā 
Rugājos norisinājās pasākums visai 
ģimenei, kura ietvaros ikviens sev 
varēja atrast interesējošu aktivitāti, 
kurā piedalīties vai atbalstīt 
dalībniekus.
      “Šogad atzīmējam 90. gadskārtu 
dzelzceļa   līnijai,   kas  tika  uzbūvēta 

cauri Rugāju novadam (no Rugājiem 
līdz Bērzpilij)  un atklāta 1930. gada 4. 
novembrī. No Sitas dzelzceļš Rugājos 
ienāca jau 1927. gadā, ienesdams 
tajos arvien lielāku rosību. Kad 
turpinājās intensīva dzelzceļa tālāka 
izbūve līdz Bērzpilij un tā atklāšanai 
1930. gadā, arī Rugāji strauji auga, 
1930. gadā iegūstot ciema tiesības. 
Domājams, ka dzelzceļam Rugāju 
ciema izaugsmē bija liela nozīme, 
kā arī pārējās tā apkārtnes attīstībā,” 
pārliecināta Rugāju novada muzeja 
vadītāja Velga Vīcupa. Gatavojoties 
nozīmīgajam notikumam, V. Vīcupa 
bija sagatavojusi arī izstādi “Bānītis 
Sita-Burzova”, kura pasākuma dienā 
bija skatāma Rugāju parkā. Tāpat 
piedāvājam ielūkoties informācijā, 
ko par Rugāju – Bērzpils dzelzceļa 
līniju stāsta 1930. gada 22. novembra 
laikraksts „Dzelzceļu Vēstnesis”: 

         „Šā gada 4. novembrī tika atklāta 
kustībai un nodota ekspluatācijā 
preču un pasažieru pārvadāšanai 
tā saucamā Rugāju –Bērzpils 
(Domopoles) līnija, pareizāk, Rugāju- 
Bērzpils (Domopoles) posms no 
būvējamās Sitas – Rēzeknes 750 mm 
platuma līnijas. Pirmais šīs līnijas 
posms – Sita –Rugāji –apmēram 22 
km garumā nodots ekspluatācijā 20. 
decembrī 1927. gadā. Tagad atklātā 
otrā posma garums ir 18,6 km. 
Tātad no visas minētās apm. 87 km 
garās Sitas – Rēzeknes līnijas nodota 
lietošanā apmēram puse, t. i. 40 km.  
Šī otrā posma būve iesākta 1929. gada 
sākumā uz Saeimā 1928. g. 14. jūnijā 
pieņemtā likuma pamata par Rugāju 
– Domopoles līnijas būvi. Darbi tika 
uzsākti 1929. gada ziemā, lai dotu 
nodarbošanos un peļņu vietējiem 
iedzīvotājiem, cietušiem no 1928. 
gada pārmērīgi lietainās vasaras. Tika 
iesākts 26,70 m garais koka tilts pār 
Vārnas upīti pie Rugājiem (lielākais šai 
posmā), kā arī zemes darbi smiltainās 
vietās. Tomēr aukstajā 1928./29. gadu 
ziemā zemes darbu veikts maz. Darbi 
turpinājās 2 būvsezonas – 1929. un 
1930. gados. Pavisam izbūvēti 10 koka 
tilti ar dzelzs sijām, kopgarumā 142 
metri, un 16 dzelzs betona caurtekas 
ar ailu 1-2 m. Materiāli caurteku 
būvei pievesti reizē ar ceļa likšanu, 
jo to pievešana pa sliktajiem ceļiem 
bija ļoti apgrūtināta. Ceļa likšana un 
balastēšana arī izpildīta saimnieciski. 
Sliežu savienojumi pa lielai daļai jauni, 
izgatavoti Latvijā dzelzceļu darbnīcās. 
Vilciena ātrums pašulaik pielaists 

25 km/st. Nākotnē tas tiks palielināts 
līdz 40 km/st. Staciju (neskaitot jau 
agrāk atklāto Rugāju staciju) ir 2: 
Lazdukalns – jaunā posma 10. km 
(10,4 km no Rugājiem un 31,8 km no 
Sitas) un Bērzpils  - posma gala stacija 
(18,6 km no Rugājiem un 40 km no 
Sitas). Bērzpils stacija projektēta tā, 
lai te varētu nākotnē krustoties Sitas –
Rēzeknes 750 mm un Rīgas –Madonas 
– Kārsavas platsliežu līnijas. Aiz 
Bērzpils stacijas līnija pagarināta vēl 
2 km līdz balasta karjeram.  Gatavu 
ēku uz līnijas vēl nav. Pašulaik tiek 
būvētas Lazdukalna stacijas ēka un 
2 ceļa ēkas. Bērzpils stacijas ēka 
tiks iesākta, cik paredzams, nākošā 
gadā, atkarībā no jautājuma par 
krustojumu ar platsliežu ceļu un 
kredīta asignējuma nākošā gada 
budžetā. Jaunatklātā posma uzbūves 
izmaksa vēl nav galīgi noskaidrota, 
jo daži darbi vēl turpinās. Līdz šim 
izdots par zemes darbiem, tiltiem, 
caurtekām, ceļa likšanu (neskaitot 
veco sliežu un savienojumu vērtību) ap 
Ls 300000, vai uz 1 km ap Ls 16000. 
Vēl paredzami izdevumi ap Ls 80000. 
Tātad kopējā izmaksa paredzama ap 
Ls 380000 vai uz 1 km ap Ls 20000).

“No laikraksta slejām redzam, cik 
daudz līdzekļu, darba, cerību 

savulaik ieguldīts dzelzceļā, kas 
kādu laiku priecēja tā apkārtnes 
ļaudis. Un, cik ļoti žēl, ka vēlāk 

padomju gados tas ar vieglu roku 
tika iznīcināts. Šodien mēs ar 
smeldzi atskatāmies uz bijušo 

godību, lasām un skatāmies vairs 
tikai dzelzceļa un bānīša 

laikabiedru atmiņas, kuriem bija 
lemts piedzīvot dzelzceļu Rugājos 

un Lazdukalnā. Un svinam svētkus, 
pieminot  bānīti, kas katru rītu 

un vakaru, jautri svilpodams un 
piestādams novada stacijās, 

vizināja pagastu ļaudis un preces 
gan uz Rēzekni, gan uz Rīgu,”

atzīst V. Vīcupa.

Pasākuma noslēgumā, Rugāju parkā, koncertu sniedza mūziķis Kārlis Kazāks. 
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Rugāju novada 
domes 2020. gada 
16. jūlija sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 16.jūlijā notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 9 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, 
Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, 
Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. 
Sēdē tika pieņemti astoņpadsmit lēmumi.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja P. B. iesniegumu par 
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Rugāju 
novada dome nolēma: 
1. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 260, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640010172, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem;
2. precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640010172 nomas platību no 0,60 ha uz 0,8470 
ha;
3. noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR (bez 
PVN) par 1 ha. 

Par pašvaldības zemes vienības nomu

Rugāju novada dome izskatīja V. M. iesniegumu 
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740120659 nomu. Rugāju novada dome 
nolēma:
1. slēgt zemes nomas līgumu ar V. M. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 38740120659 – 0,1390 ha 
platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 
6 gadiem;
2. noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR (bez 
PVN) par 1 ha gadā, bet kopējā zemes nomas maksa 
nevar būt mazāka kā 28,00 EUR (bez PVN) gadā. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja A. K. pilnvarotās 
personas G. V. iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Rubani” sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma 
no nekustamā īpašuma “Rubani” ar kadastra Nr. 
38640010151, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640110128 – 1,02 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot 
nosaukumu “Rubanu mežs”.

2. Rugāju novada dome izskatīja R. S. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Rūtas” sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma:
2.1. no nekustamā īpašuma “Rūtas” ar kadastra Nr. 
38740060238 – 16,70 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38740060146 
– 10,60 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un piešķirot nosaukumu “Rūtas lauks”;
2.2. no nekustamā īpašuma “Rūtas” ar kadastra Nr. 
38740060238 – 16,70 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38740070071 – 
5,10 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 
un piešķirot nosaukumu “Rūtas mežs”;
2.3. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

38740070071 – 5,10 ha platībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

3. Rugāju novada dome izskatīja SIA 
“Ziemeļlatvijas meži” iesniegumu par nekustamā 
īpašuma “Upesmalā” sadalīšanu. Rugāju novada 
dome nolēma no nekustamā īpašuma “Upesmalā” 
ar kadastra Nr. 38740060090 – 8,50 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38740060091 – 3,30 ha platībā, izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu 
“Letijas”.

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem 
īpašumiem

Rugāju novada dome nolēma: 
1. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640070243, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640070243, nosaukumu 
“Laukkalni”;
2. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640060418, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640060418, nosaukumu 
“Saulrozītes”;
3. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640020210, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640020210, nosaukumu 
“Vijolīši”. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi, no  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība uz – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
4. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640020124, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640020124, nosaukumu 
“Vidzīši”;
5. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640020135, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640020135, nosaukumu 
“Puduri”;
6. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640020096, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640020096, nosaukumu 
“Pūkas”;
7. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640020288, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640020288, nosaukumu 
“Raspodiņš”.

Par rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības 
atzīšanu par piekrītošu Rugāju novada 
pašvaldībai un starpgabala statusa noteikšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740040185 – 0,81 ha platībā noteikt starpgabala 
statusu un Rugāju novada pašvaldībai piekritīgās 
zemes vienības statusu;
2. mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740040185, 
no  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība uz – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
3. piešķirt nosaukumu “Lejasstradiņi” nekustamajam 
īpašumam ar kadastra numuru 38740040185, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
38740040185.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanu 

Nekustamais īpašums “Plākši”, kadastra Nr. 

38740060236 – 5,38 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740060234, atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Ņemot 
vērā, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai ir lietderīgi 
īpašumu atsavināt. Rugāju novada dome nolēma 
sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu “Plākši” ar kadastra numuru 38740060236 
– 5,38 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā.

Par nekustamā īpašuma “Skadiņi” atsavināšanu
 
Rugāju novada dome 2020. gada 18. jūnijā nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu “Skadiņi” ar kadastra 
numuru 3864 004 0397 – 21,75 ha platībā, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0405, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā. Saskaņā ar SIA “INTERBALTIJA” 
atzinumu, nekustamā īpašuma “Skadiņi” tirgus 
vērtība ir 33 500,00 EUR. Pašvaldības mantas 
novērtēšanas  komisija noteica nekustamā īpašuma 
“Skadiņi” nosacīto cenu – 35 138,75 EUR. Izsoles 
sākumcena ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Skadiņi”, ar kadastra numuru 3864 004 0397 – 
21,75 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0405, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Skadiņi” izsoles 
sākumcenu 35 138,75 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši 
viens simts trīsdesmit astoņi euro un 75 centi).

Par nekustamā īpašuma “Zaķīši” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma 
parakstīšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 2. jūlija 
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus 
par Rugāju novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Zaķīši” ar kadastra numuru 3874 004 0090 
izsoli. Nekustamā īpašuma izsolē, nosolot augstāko 
cenu, izsoles dalībnieks M. Š. nosolīja nekustamo 
īpašumu “Zaķīši” par cenu 4258,50 euro.
Rugāju novada dome nolēma:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Zaķīši” ar 
kadastra numuru 3874 004 0090 izsoles rezultātus, 
kas notika 2020. gada 2. jūlijā plkst. 10.00;
2. parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu 
septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienas ar M. Š. par pašvaldības 
īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Zaķīši” ar 
kadastra numuru 3874 004 0090 – 2,19 ha platībā, 
atsavināšanu.

Par zemes nomas tiesību izsoli

Rugāju novada dome nolēma:
1. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0375, kas 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā – 8,60 
ha platībā (zemes vienības kopplatība 32,3606 ha), 
zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas 
mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 
2. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381, 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā – 1,83 ha 
platībā (zemes vienības kopplatība 4,20 ha), zemes 
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 
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Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. apstiprināt Rugāju novada domes noteikumus 
Nr.4/2020 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. 
gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību 
Rugāju novada pašvaldībā””;
2. apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2020 
„Grozījumi Rugāju novada domes 2020.gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par 
Rugāju novada pašvaldības 2020.gada budžetu””.

Par nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli

Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 
2” atklātā izsole atzīstama par nenotikušu, jo 
nepieteicās neviens pretendents, Rugāju novada 
domes izsoļu komisija nolēma izsolīt nekustamo 
īpašumu “Upesmaliņa 2” ar kadastra apzīmējumu 
3874 001 0033 – 8,70  ha platībā atkārtotā mutiskā 
izsolē, izsoles sākumcenu pazeminot par 10%.
Rugāju novada dome nolēma:
1. atkārtoti izsolīt nekustamo īpašumu “Upesmaliņa 
2”, ar kadastra numuru 3874 001 0033 – 8,70 ha 
platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” 
izsoles sākumcenu 22 282,65 EUR (divdesmit divi 
tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro un 65 centi).

Par dzīvojamās telpas īri

Rugāju novada dome nolēma:
1. Izīrēt V. K. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 
ar adresi: Skolas iela 2-1, Rugāji, Rugāju pagasts, 
Rugāju novads, LV-4570, nosakot īres maksu 6,31 
EUR (seši euro un 31 cents) mēnesī.
2. Izīrēt V. V. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 
ar adresi: Skolas iela 2-2, Rugāji, Rugāju pagasts, 
Rugāju novads, LV-4570, nosakot īres maksu 4,52 
EUR (četri euro un 52 centi) mēnesī.

Par vēršanos Latvijas Republikas Satversmes 
tiesā

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
4. panta otrajā daļā ir minēts, ka Administratīvās 
teritorijas un to administratīvos centrus nosaka 
Saeima šā likuma pielikumā. Savukārt pielikuma 
12. punktā Rugāju un Lazdukalna pagasti ir iekļauti 
Balvu novada administratīvajā teritorijā. Augstāk 
minētās tiesību normas ierobežo Rugāju novada 
pašvaldības tiesības un tādēļ tās neatbilst Latvijas 
Republikas 1. un 101. pantam, kā arī Eiropas vietējo 
pašvaldību hartai. Rugāju novada dome uzskata, 
ka ar augstāk minētā likuma pielikuma 12. punktu 
pašvaldība ir prettiesiski pievienota Balvu novadam, 
likums  nav  pieņemts  Satversmē  noteiktajā  kārtībā, 

nav notikušas pienācīgas konsultācijas ar pašvaldību 
un tās iedzīvotājiem. Ievērojot minēto, Rugāju 
novada dome nolēma:
1. iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
pielikuma 12. punkta, ciktāl tas paredz Rugāju un 
Lazdukalna pagastu pievienošanu Balvu novadam, 
atzīšanu par neatbilstošu Satversmei, Eiropas vietējo 
pašvaldību hartai;
2. slēgt juridiskās palīdzības līgumu ar Zvērinātu 
advokātu biroju “Šķiņķis Pētersons”, juridiskā 
adrese: Baznīcas iela 9/11-4. Rīga, LV – 1010, par 
pieteikuma sagatavošanu un pārstāvību Satversmes 
tiesā lietā par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma vai tā daļas atzīšanu par neatbilstošu 
Satversmei, Eiropas vietējo pašvaldību hartai;
3. noteikt, ka apstrīdamās tiesību normas un 
attiecīgās augstāka spēka juridiskās normas uz kuru 
pamata Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma normas tiek apstrīdētas, var tikt precizētas 
un mainītas pieteikuma sagatavošanas laikā;
4. pilnvarot Rugāju novada domes priekšsēdētāju 
parakstīt otrajā punktā minēto līgumu.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2020

Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja 

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 
2020.gada 1. jūnija līdz 30 jūnijam:

Izmaksāti:
 
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa 
remontam, trūcīgajām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām)  – EUR 460,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 870,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 
1446,27;
Bēru pabalsti – EUR 150,00;
Pārējie pabalsti  EUR 217,00 . 

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās 
palīdzības pabalstiem 2020. gadam – EUR 
74801,00;
Izlietotie līdzekļi jūnijā – EUR 3143,34;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – EUR 
25431,92 . 

Trūcīgas personas statuss spēkā –  178 
personām;
Maznodrošinātas personas statuss spēkā - 110 
personām . 

Piešķirts:

Ārstēšanās pabalsts – 14  personām;
Pabalsts kurināmā iegādei – 2 personām;
Pabalsts dzīvokļa remontam – 3  personām;
Pabalsts dzīves jubilejā – 5 personām;
Pabalsts bārenim ikmēneša izdevumu segšanai 
– 3 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 2 personām. 

Grāmatas gaida lasītājus!
Lazdukalna bibliotēka gaida čaklos Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas lasītājus. Šogad izlasāmo 
grāmatu kolekcija sastāv no 30 grāmatām, katrai 
vecuma grupai jāizlasa un jānovērtē 6 grāmatas. 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020 
kolekcija

5+
Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās. Sabīne Košeļeva. 
Rīga: Pētergailis, 2019.
Zvēri, kurus neviens nav redzējis, tikai mēs. Ulfs 
Starks, Linda Bundestama.  Rīga: Liels un mazs, 
2019.
Svizis. Marjus Marcinkevičs, Lina Dūdaite. Rīga: 
Jāņa Rozes apgāds, 2019.
Rasas vasara. Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite. Rīga: 
Pētergailis, 2020.
Krāsu mošķis. Anna Ļenasa. Rīga: Latvijas Mediji, 
2020.
Dzejnieks un smarža. Lote Vilma Vītiņa. Rīga: 
Aminori, 2019.
9+
Bērns, kas neiekrita. Inese Zandere. Rīga: Liels un 
mazs, 2019.
Poķu grāmata. Edgars Valters. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2019.
Šušnirks un pazemes bubuļi. Arno Jundze. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2019.
Papus Tru. Dzintars Tilaks. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2019.
Vilka midzenis. Anna Starobiņeca. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2019.
Meža meitene Maija. Viesturs Ķerus. Rīga: Liels un 
mazs, 2019.
11+
Lidostas blaktis nepadodas. Kairi Looka. Rīga: 
Pētergailis, 2019.
Marks, maģija un vilkate Vilma. Rēli Reinausa. 
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2020.
Sibīrijas haiku. Jurga Vile, Lina Itagaki. Rīga: Liels 
un mazs, 2020.

Ērgļuklints noslēpums. Kristīna Olsone. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2020.
Pērtiķa zvaigzne. Frīda Nilsone. Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, 2020.
Ballīte ar nakšņošanu. Māra Cielēna. Rīga: 
Lietusdārzs, 2019.
15+
Māra. Osvalds Zebris. Rīga: Dienas Grāmata, 2019.
Laika bikses. Juris Kronbergs. Rīga: Liels un mazs, 
2019.
Ragana manā skapī. Gatis Ezerkalns. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2019.
Puika, kurš redzēja tumsā. Rasa Bugavičute-Pēce. 
Rīga: Latvijas Mediji, 2019.
Kā suns kā kaķis. Pērs Nilsons. Rīga: Liels un mazs, 
2019.
Trīspadsmit iemesli. Džejs Ašers. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2020.

Vecāku žūrija
Tētis uz pilnu slodzi. Eve Hietamies. Rīga: Latvijas 
Mediji, 2019.
Brīnumu istaba. Žiljēns Sandrels. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2019.
Aizliegtais pianīns. Māris Bērziņš. Rīga: Dienas 
Grāmata, 2019.
Vilcēni. Andra Manfelde. Rīga: Dienas Grāmata, 
2020.

Iesaisties arī tu lasīšanā, ja gribi uzzināt: kādā krāsā ir 
tavs prieks; kādēļ Svizim bija nepieciešama palīdzība; 
kāds zvērīgs noziegums notika Tālmežā; kas ir poķi, 
un kur tie mīt; kas dzīvo Ļaunzemē, un kā tikt no tās 
ārā; kādus tumšus notikumus glabā Ēnulīcis; kādus 
notikumus pieredz jaunieši ballē ar nakšņošanu; 
kā iejusties jaunā skolā ar jauniem klasesbiedriem. 
Iesaistoties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā un 
lasot grāmatas radīsi atbildes arī uz daudziem citiem 
jautājumiem, kā arī patīkami pavadīsi laiku. Nāc uz 
bibliotēku, te tevi gaidīs grāmatas un bibliotekāre! 
Ļaujies lasītpriekam!

Lazdukalna bibliotēkas bibliotekāre 
Ligita Kalnēja
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Rugāju novada dome 
izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus
Nekustamo īpašumu “CŪKUSALAS KARJERS” ar kadastra 
numuru 3874 007 0091 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv 
no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0091 – 16,04 
ha platībā.

• Izsoles sākumcena – 59 974,84 EUR.
• Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības 

mājas lapā www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304
• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju 

novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 25.augustam, plkst. 9.30. 
• Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu 

līdz 2020. gada 25.augustam, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas 
maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā 
īpašuma cenas, tas ir  5 997,48 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, 
Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001.

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada 
domes sēžu zālē 2020. gada 25.augustā, plkst. 10.00.

Nekustamo īpašumu “UPESMALIŅA 2” ar kadastra numuru 
3874 001 0033 atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv 
no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0033 – 8,70 
ha platībā.

• Izsoles sākumcena – 22 282,65 EUR.
• Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības 

mājas lapā www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304
• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju 

novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 25.augustam, plkst. 10.30. 
• Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu 

līdz 2020. gada 25.augustam, plkst. 10.30 jāiemaksā reģistrācijas 
maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā 
īpašuma cenas, tas ir  2 228,27 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, 
Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001.

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada 
domes sēžu zālē 2020. gada 25.augustā, plkst. 11.00.

Nekustamo īpašumu “SKADIŅI” ar kadastra numuru 3864 004 0397 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0405 – 21,75 ha platībā.

• Izsoles sākumcena – 35 138,75 EUR.
• Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības 

mājas lapā www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304
• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju 

novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27.augustam, plkst. 9.30. 
• Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu 

līdz 2020. gada 27.augustam, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas 
maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā 
īpašuma cenas, tas ir  3 513,88 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, 
Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001.

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada 
domes sēžu zālē 2020. gada 27.augustā, plkst. 10.00.

Tiek izsludinātas Rugāju 
novada domes tiesiskajā 
valdījumā esošo zemes vienību 
nomas tiesību izsoles
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 – 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 1,83 ha platībā, un lauksaimniecības zemes 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0375  – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 
– 8,60 ha platībā, mutiskas nomas tiesību izsoles. Ar nomas tiesību izsoļu 
noteikumiem     var     iepazīties    Rugāju    novada    pašvaldības     mājaslapā 
www.rugaji.lv. Kontaktpersonas: 
• jautājumos par zemes vienības nomas noteikumiem - Rugāju novada domes 

nekustamo īpašumu speciāliste Jana Krilova, tālrunis 27803039; 
• jautājumos par izsoles norisi – Līga Cepurniece, tālrunis 29342304.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0381 – iznomājamā platība 1,83ha (zemes gabala kopplatība 4,20 ha)

• Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27. augustam plkst. 
10.20. 

• Nomas tiesību izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, 
Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 27. augustā plkst. 10:30. 

• Nomas tiesību izsoles sākumcena ir: 54 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 98,82 
EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,83 ha. Maksāšanas 
līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. 

• Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs 
jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.  

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0375 – iznomājamā platība 8,60 ha (zemes gabala kopplatība 32,3606).

• Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0375 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27.augustam plkst. 
10.50. 

• Nomas tiesību izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, 
Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 27.augustā plkst., 11:00. 

• Nomas tiesību izsoles sākumcena ir: 54 EUR  par 1 ha bez PVN, jeb 464,40 
EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 8,60 ha. Maksāšanas 
līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. 

• Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs 
jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.  

Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību 
izsoli, kurā vēlas piedalīties, 10,00 EUR Rugāju novada domes norēķinu 
kontā, AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģ.Nr. 
90009116736. 

Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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Rugāju novada pašvaldība informē
Informācija: Rugāju novada pašvaldības administrācija

Atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē gaidāmi vērienīgi 
izaicinājumi 
Pašvaldības  priekšēdētāja un izpilddirektore 
piedalījās kapitāldaļu turētāju sapulcē 
uzņēmumā SIA “ZAAO”, kurā notika gada 
pārskata apstiprināšana, kā arī dienas gaitā 
bija iespējas iepazīties ar atkritumu poligona 
„Daibe” darbību. Dienas ietvaros notika tikšanās 
ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijas (VARAM) ministru Juri Pūci, kurš 
prezentēja turpmāko gadu attīstības stratēģiju 
un sasniedzamos mērķus, kurā tiks iesaistīts 
ikviens iedzīvotājs. Plāns ir sasniegt sadzīves 
atkritumu apjomu - 25 % līdz 2027. gadam, 
atlikušo daļu atkritumu šķirojot. Jau šobrīd katrā 
mājsaimniecībā Valmierā noris pilotprojekts, 
kur trīs konteineru sistēma ir katram atkritumu 
radītajam.

No tikšanās: Reģionālajā atkritumu 
apsaimniekošanas centrā “Daibe” 10.jūlijā notika 
atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) 
pārstāvju, uzņēmuma darbības reģiona pašvaldību 
vadītāju, izpilddirektoru, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības (VARAM) ministra Jura 
Pūces un VARAM ekspertu tikšanās, lai pārrunātu 
atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes. 
Īpaša uzmanība sarunās tika veltīta Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028. projektā 
paredzamajiem nozares izaicinājumiem.
          Ministrs Juris Pūce skaidroja, ka “Atkritumu 
apsaimniekošana ir viens no būtiskākajiem virzieniem 
Eiropas Savienības un Latvijas vides aizsardzības 
un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas 
jomā. Jaunajā Atkritumu apsaimniekošanas plānā 
paredzēts uzstādīt ambiciozus mērķus, galvenokārt 
skatoties uz atkritumiem kā resursiem. Plānota arī 
visaptverošu aprites ekonomikas priekšsacījumu 
ieviešana.” 
     Ir paredzēta atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu skaita samazināšana, mērķtiecīgi investējot 
reģionālu atkritumu apsaimniekošanas centru 
attīstībā. Mainīsies arī atkritumu apsaimniekošanas 
reģionu robežas saistībā ar administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanu. 
           Ministrs     norādīja,    ka  arī   sabiedrības 
informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu rīcību 
plānots īstenot stratēģiski, strukturējot atbildības 
līmeņus un veicamos uzdevumus. ZAAO valdes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis: “ZAAO attīstības 
virzienu un darbību noteiks plānā izvirzītie mērķi un 
to sasniegšanai defi nētie uzdevumi. Pēc valsts plāna 
tiks strādāts pie reģionālā apsaimniekošanas plāna. 
Ikdienas darba procesā strādājam pie projektiem, 
gatavojoties arvien samazināt noglabājamo 
atkritumu daudzumu – aktuāla ir bioloģiski noārdāmo 
atkritumu apsaimniekošana, kas paredzams būs 
jānodrošina no 2023.gada - pētām ārvalstu pieredzi, 
gatavojam projekta pieteikumu bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidei. Tāpat esam 
sarunu procesā par tekstila šķirošanu un nodošanu 
pārstrādei.”

Piedalās kopsapulcē Balvu 

autotransporta uzņēmumā
Kapitāldaļu turētāju kopsapulce un gada pārskata  
aptiprināšana notika arī Balvu autotransporta 
uzņēmumā, kurā otrais darba kārtības punkts bija 
jautājums par uzņēmuma tālāko darbību pēc jaunā 
autopārvadājumu līguma stāšanās spēkā. Iepirkuma 
rezultātā, Balvu ATU ir zaudējis iepirkumā par 
pārvadājumu veikšanu jaunajā periodā uz 10 
gadiem, bet, tā kā ir iesniegta pārsūdzība, tad 
sagaidīsim rezultātus, lai lemtu par uzņēmuma 
nākotnes perspektīvām.

Turpinās būvdarbi Rugāju 
novadā
Pašvaldībā turpinās  meliorācijas sistēmu  
novadgrāvju atjaunošanas darbu projekti. Pirmais 
objekts novadgrāvis Rugājos, tuvojas nodošanai 
ekspluatācijā. Meliorācijas sistēmu sakārtošanas 
Rugājos būvdarbu rezultātā, ir novākts apaugums, 
atcelmota trase, pārtīrīti pašvaldības nozīmes 
koplietošanas grāvji, atjaunota caurteka, izbūvēti 
2 gab. brasli, atjaunotas drenu sistēmu iztekas, 
ierīkotas virszemes noteces, veikta sedimentācijas 
baseina izbūve. Kā nākamā  objekta darbu izpildes 
norise uzsāksies Rugāju pagasta Kaņepienē, kur 
paredzēts novākt apaugumu, atcelmot trasi, pārtīrīt 
pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvjus, atjaunot 
caurtekas, atjaunot kājinieku laipas, izbūvēt braslu, 
atjaunot drenu sistēmu iztekas, ierīkot virszemes 
noteces, veikt sedimentācijas baseina izbūvi.
             Būvdarbi pēc paredzētā grafi ka norit būvniecības 
objektā Benislavā, kur tiek izbūvēts dienas centrs 
projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Rugāju novadā” ietvaros. Jau tuvākajā 
laikā tiks labiekārtota apkārtne, ir nospraustas aprises 
gājēju celiņam un piebraucamajai ielai. Jau iepriekš 
vēstījām, ka projekta mērķis ir attīstīt sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru 
personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, izveidojot 
dienas aprūpes centru. Izbūvējot centru, tiks izveidoti 
dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar 
garīga rakstura traucējumiem 8 vietām un bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem 8 vietām. 

Rugāju novada vidusskolas 
un Eglaines pamatskolas 
skolēni uzrāda labus 
rezultātus centralizētajos 
eksāmenos
Aizvadītais pusgads mums visiem bija citādāks 
nekā ierasts, valstī noteiktās epidemioloģiskās 
kārtības dēļ, īpaši skolēniem. Prieks, ka mūsu skolās 
veiksmīgi noslēdzies mācību gads un jaunieši ir 
saņēmuši izglītības dokumentus par pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Attālinātais 
mācību process nav būtiski ietekmējis zināšanu 
apguvi un centralizētie eksāmenu rezultāti uzrāda 
labus vērtējumus. Paldies par izturību skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem.

Spēkā stājies jaunais 
Administratīvās atbildības 
regulējums
2020. gada 1. jūlijā Latvijā stājās spēkā jaunais 
Administratīvās atbildības regulējums, kas paredz 
atteikšanos no administratīvā aresta un pārmaiņas 
administratīvo sodu noformēšanas kārtībā.  Jaunais 
likums paredz, ka administratīvos pārkāpumus, 
par tiem piemērojamos sodus un amatpersonu 
kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā 
iestādē, nosaka attiecīgo nozari regulējošajos 
likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos. 
Saskaņā ar jauno Administratīvās atbildības likumu, 
turpmāk pamatsodi būs brīdinājums un naudas sods, 
savukārt papildsodi - personai piešķirto speciālo 
tiesību izmantošanas aizliegums un speciālo tiesību 
tiesību atņemšana. Administratīvā pārkāpumu 
kodeksam zaudējot spēku, turpmāk Latvijā vairs 
netiks piemērots administratīvais arests. Līdz 
šim Latvijā šo soda veidu pārsvarā piemēroja par 
braukšanu dzērumā. Saskaņā ar jauno regulējumu 
viena naudas soda vienība būs pieci eiro. Ņemot 
vērā minēto, minimālais naudas sods fi ziskajām un 
juridiskajām personām būs desmit eiro, maksimālais 
naudas sods fi ziskajām personām būs 2000 eiro, bet 
juridiskajām personām - 20 000 eiro.

Par apmeklētāju pieņemšanas 
laiku 

Informējam, ka Lauku attīstības konsultante VELTA 
LEONE, sākot ar šī gada augustu, apmeklētājus 
pieņem: 
• Rugāju novada domē (Kurmenes ielā 48, 

Rugājos
      Otrdienās     no plkst. 9.00 - 12.00 
      Trešdienās    no plkst. 13.00 - 17.00 

• Lazdukalna pagasta pārvaldē (Bērzu iela 8, 
Benislavā)

      Ceturtdienās  no plkst. 13.00 - 17.00

Sākot ar 28.07.2020., sociālajā aprūpes centrā 
“Rugāji” tiek pārtraukta apmeklētāju 
pieņemšana (līdz 12.08.2020.). Iespējams nodot 
paciņas, iepriekš sazinoties pa tālruni: 27821646 vai 
rakstot uz e-pastu sac.rugaji@rugaji.lv

Papildinājums informācijai 
par skolēnu sasniegumiem 
Rugāju novada pašvaldības informatīvā izdevuma 
“Kurmenīte” 2020. gada jūnija numurā tika 
publicēta informācija “Rugāju novada pašvaldības 
vispārizglītojošo skolu skolēnu augsti sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 
sacensībās”. Papildinājums sasniegumu tabulai - 

Skolēna vārds, uzvārds Sasniegumi
Rugāju novada vidusskola

Gabriēla Laila 
Aleksejeva

Starpnovadu vizuālās 
mākslas olimpiāde -
3. vieta



2020. gada JŪLIJS www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

www.facebook.com/Rugāju novads

6
Svētkus dzelzceļa līnijai un bānītim atzīmē ar dažādām 
aktivitātēm

Piedāvājot visu vecumu iedzīvotājiem pārbaudīt zināšanas par dažādām Rugājos esošām vietām, interesenti tika aicināti piedalīties foto orientēšanās 
sacensībās pa Rugāju ciemu. Foto orientēšanās sacensību rezultāti: 1. vieta - LRAC “Rasas pērles” komandai; 2. vieta - Andai, Sintijai, Ausmai, Beātei, 
Līgai Cepurniecēm; 3.- 4. vieta - Laumai un Kārlim Žagariem kopā ar mammu; 3.- 4. vieta - Ārijai un Elīnai Garajām, Kristiānai Bokumai (foto no labās 
puses). Velo-foto orientēšanās sacensību rezultāti: 1. vieta - Emīlam un Patrikam Kašiem kopā ar vecākiem (foto no kreisās puses). 

Veicinot visu vecumu iedzīvotāju zināšanas par bijušajām bānīša “Sita-
Burzova” dzelzceļa stacijām Rugāju novadā, pasākuma apmeklētājiem 
bija iespēja piedalīties viktorīnā un atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti 
ar notikumiem par dzelzceļu un bānīti. Uzrādot teicamas zināšanas, 
godalgoto pirmo vietu ieguva (foto no kreisās puses) Ārija Freimane, otro 
vietu – Agrita Luža, bet trešo vietu – Kristīne Serga. 

Turpinājums no 1.lpp. 

Šī gada 24. jūlijā Rugājos norisinājās “Starpnovadu 3x3 basketbola 
turnīra” 2. posms (1. posms norisinājās 18.07.2020. Balvos). Turnīra mērķis 
un uzdevumi ir noteikt labākās ielu basketbola komandas un spēlētājus, 
popularizēt aktīvu dzīves veidu, kā arī uz godīgas cīņas un savstarpējās 
cieņas principiem, noteikt uzvarētāju katrā no spēlēm un turnīrā kopumā. 
Katrā posmā dalībnieki ir sadalīti un spēlē 4 vecuma grupās: U-10, U-12, 

VIETA KOMANDAS 
NOSAUKUMS

KOMANDAS DALĪBNIEKI

1. vieta “Melnie brieži” Raivo Berkolds, Gustavs Jakulis
Dāvis Dreiškens, Markuss Aleksandrovs

2. vieta “Bez variantiem” Gustavs Ķirsons, Damiāns Bastrikins, 
Erlens Šķesters, Rolands Pavlovskis

3. vieta “Ekskavatori” Artūrs Grieģis, Teo Leimanis, 
Aleksejs Baltramejums

U-15 un vīrieši. Tiek noteiktas katra posma trīs labākās komandas katrā 
vecuma grupā. Noslēdzošajā posmā Gulbenē tiks apbalvotas arī visa turnīra 
kopvērtējuma rezultatīvākās komandas. Rugāju posmā bija reģistrējušās 
un startēja 6 komandas U-10 grupā, 8 komandas U-12 grupā, 12 komandas 
U-15 grupā un 9 komandas vīru grupā.

U-10 grupa:

VIETA KOMANDAS 
NOSAUKUMS

KOMANDAS DALĪBNIEKI

1. vieta “Asie pipari” Ralfs Aleksandrovs, Raitis Pušķis, 
Niklāvs Veselovs

2. vieta “Gulbenes soliņa 
sildītāji”

Markuss Rauza, Renārs Pušpurs, 
Kristers Vanags

3. vieta “Remdenie” Matīss Lācis, Edgars Bērziņš, Miks Alberts 
Vitovskis

U-12 grupa:

2. posma rezultāti:

VIETA KOMANDAS 
NOSAUKUMS

KOMANDAS DALĪBNIEKI

1. vieta “Grudaks” Elvijs Kapteinis, Artūrs Ozoliņš, 
Matīss Rižais

2. vieta “BK Lazdukalns” Alvis Šmagris, Nauris Rikveilis, 
Normunds Lišiks, Dairis Melnacis

3. vieta “Madona/Bura” Tomass Holsts, Dagnis Sakne, 
Edmunds Malta, Kristaps Bitels

U-15 grupa:
VIETA KOMANDAS 

NOSAUKUMS
KOMANDAS DALĪBNIEKI

1. vieta “Madona” Markuss Peilāns, Rainers Ščeglovs, 
Kristofers Pātaga, Diks Bortņikovs

2. vieta “Beļavas gateris” Anrijs Andrups, Rainers Eizāns, 
Adrians Puķe, Alans Emīls Berkolds

3. vieta “Gulbenes cīnītāji” Jānis Gaujenietis, Elvis Golubevs
Zintis Vītols

Vīru grupa:
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Rugāju  novads  vienmēr ir varējis lepoties ar 
saviem iedzīvotājiem, jo ir zināms, ka mums 
ir apņēmīgi mājražotāji, veiksmīgi uzņēmēji, 
centīgi sportisti, talantīgi sava amata pratēji, 
čaklas     rokdarbnieces,      gardākā siera sējējas un 
maizes cepējas, brašākie labības kūlēji, skaistāko 
puķu audzētājas un saldākā medus vācēji.

        Uz Saimnieku un Saimnieču dienu Skujetniekos, 
šī gada 25. jūlijā, pulcējās gan tie, kuri bija sarūpējuši 
sieru, maizi, medu, alu, pīrāgus, gan arī tie, kuriem 
visus lauku labumus bija iespēja degustēt un 
iegādāties. Savukārt amatierteātra “Zibšņi” vadītāja 
Arnita Rakstiņa bija sagatavojusi meistarklasi, kurā 
rādīja, kā gatavot sieru uz ugunskura. Par pasākuma 

omulīgo gaisotni parūpējās Lazdukalna kapela un 
citi tautas muzikanti, kuru mūzikas pavadījumā 
vedās jestras dejas un pasākuma apmeklētāju 
noskaņojums kļuva arvien pozitīvāks.  Vakara 
izskaņā, brīvdabas kino seansā, tika demonstrēts 
Gulbenes amatierteātru sveiciens “Teātris ap 
Limuzīnu”. 

Saimnieces un saimnieki tiekas Skujetniekos 
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Foto: Sarmīte Akmentiņa

Piedzimu 1948. gada 12. decembrī 
Rugāju slimnīcā (tagad tur ir 
aprūpes centrs). Mēs bijām un 
esam četras māsas,  es pati vecākā. 
Ienākt šinī pasaulē mums palīdzēja 
dakterīte Iesalniece. Visa mana 
bērnība, pusaudzes gadi, jaunība 
un arī brieduma gadi saistīti tikai 
ar Rugājiem. Manas atmiņas par 
Rugājiem ir dažādas, mēģinu 
atcerēties visspilgtākās:
• Mana ģimene - tētis, mamma, 

tēta mamma un mēs, četras māsas 
dzīvojām savā mājā pašā Rugāju 

centrā. Mana bērnība bija jauka, 
laimīga, nekādu rūpju. Mana 
mamma strādāja Rugāju pastā par 
pastnieci, tētis bija dzelzceļnieks. 
Visas četras māsas un vecmamma 
– dzīvojām pa māju.1956. gada 
1. septembrī sāku iet Rugāju 
vidusskolas 1. klasē. Mana pati 
pirmā skolotāja bija Valentīna 
Tuče. Vēlāk mēs viņu sākām saukt 
mīļvārdiņā – par Tučīti.

• Manā skatījumā gan toreiz, kā 
bērnam, gan tagad - Rugāju ciems 
bija un ir gana liels. Agrāk pārsvarā 

bija privātmājas, kuras visas bija 
apdzīvotas. Rugājos bija ļoti daudz 
ebreju. Katram savā mājā bija 
veikals. Kara laikā vācieši visus 
Rugāju ebrejus izdzina no mājām. 
Viņu atdusas vieta ir Smilšu 
kalns. Viņu mājas palika tukšas. 
Pēc kara ebreju mājās ievācās 
krievu tautības  ģimenes, tāpēc 
Rugājos bija gana daudz krievu 
tautības ģimeņu. Arī visas manas 
draudzenes bija krievu tautības 
meitenes. Visciešākā draudzība 
bija ar Trepču meitenēm. Viņas 

bija piecas māsas. Es ar Ņinu ilgi 
uzturēju sakarus, kad jau bijām 
lielas. Tā mēs iemācījāmies krievu 
valodu, viņas, savukārt, latviešu.

• Vēl kāda spilgta atmiņa no 1953. 
gada, kad nomira Staļins. Rugāju 
ciema padomes partorgs staigāja 
pa mājām un visus pieaugušos 
dzina uz mītiņu. Viss Rugāju 
kalns bija cilvēku pilns, daudziem 
bija karogi, kaut kādi plakāti. 

Rugāju ciemam 90 gadi 

Rugāju ciemam šogad aprit 90 gadi, kopš tam piešķirtas ciema tiesības. Lai izveidotu kopīgu atmiņu kolekciju par Rugāju ciemu, šī gada sākumā 
aicinājām ikvienu dalīties ar atmiņām, stāstiem, interesentiem faktiem, fotogrāfi jām, kas saistīti ar Rugāju ciema vēsturi (sākot ar pēckara gadiem, līdz 
pat mūsdienām). Paldies tiem, kuri jau ir atsaukušies un līdz šī gada augusta beigām vēl gaidām gan atmiņu stāstus, gan fotogrāfi jas. Taču šajā izdevuma 
numurā publicējam rugājietes SKAIDRĪTES DOBROVOĻSKAS atmiņas par Rugājiem. 

turpinājums 8.lpp.

Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja
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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.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

turpinājums no 7.lpp. 

Tur, kur tagad atrodas pasts, stāvēja 
Rugāju ciema valdība un skaļā balsī 
ruporā krieviski kaut ko kliedza. Mēs to 
visu vērojām pa logu. Piecdesmitajos 
un sešdesmitajos gados bija žurnāls 
„Zvaigzne”. Pēc Staļina bērēm žurnāls 
bija veltīts tikai viņam kā vadonim. 
• Mums, bērniem, bija liels prieks, 

kad Rugājos parādījās elektrība. 
Nebija vairs jāmācās pie petrolejas 
lampas un ar ogļu gludekli katru 
rītu jāgludina matu lentas un 
priekšauts. Taču vēl lielāks prieks 
bija, kad Rugāju ciemā sāka skanēt 
radio. Laiku precīzi neatceros, 
bet tas bija 1950. gadu vidus vai 
beigas. Radio stabu ierīkoja starp 
mūsu māju un klubu, skaļrunis 
bija rupora formā. Visu dienu 
radio neskanēja, tikai zināmās 
stundās. Radiorīti vienmēr sākās 
ar PSRS himnu, tika lasītas ziņas 
krievu valodā, skanēja arī kāda 
mūzika. Visinteresantāk bija tad, 
kad Rugājos iebrauca cilvēki no 
laukiem. Reizēm bija tā, ka viņi 
stāvēja apkārt stabam, kādi desmit 
vai pat vairāk, visi galvas pacēluši 
uz augšu un klausījās.

• Tā kā Rugājos bija dzelzceļš, pa 
kuru brauca pasažieru un preču 
vilcieni, mans tētis strādāja 
dzelzceļā par strādnieku. Atceros, 
ka ar mūsu mazo bānīti varēja 
aizbraukt līdz Sitai, pārsēsties 
lielākā vilcienā un prom uz 
Rīgu. Uz otru pusi varēja braukt 
līdz Burzovai, tad sēsties citā 
vilcienā un braukt uz Rēzekni. 
Ar vilcienu tiku braukusi arī es, 
kopā ar vecmammu dodoties 
uz Rīgu. Pirmā stacija, kurā 
pieturēja vilciens Rugājos, bija tā 
māja, kurā tagad dzīvo Circeņu 
ģimene. Vēlāk staciju ierīkoja 
tuvāk, mājā, kurā tagad dzīvo 
Konstantīns Maslovskis. Pirmais 
stacijas priekšnieks, ko es atceros, 
bija Stabulnieks, kurš ar savu 
ģimeni dzīvoja stacijas mājā. Pēc 
viņa par stacijas priekšnieku bija 
Ščerbakovs. Ar laiku dzelzceļš 
uzcēla māju saviem strādniekiem, 
uz turieni arī pārcēlās Ščerbakovu 
ģimene. Tā bija tā mājas puse, 
kurā tagad dzīvo Anita Magina. 
Otru pusi apdzīvoja Antona Piļkas 
ģimene. Un kā pēdējo Rugāju 
dzelzceļa priekšnieku atceros 
Seņkovu. Arī viņa ģimenei tika 
uzcelta māja, kurā vēl joprojām 
dzīvo meita Zoja.

• Nebija lielāka prieka, kā vasarā 
peldēties Vārnienītē. Reizēm to 

peldētāju bija tik daudz, ka pat 
saskaitīt nevarēja. Vasaras otrajā 
pusē Vārnienīte bija pilna ar 
dzeltenajām lēpēm, tad nu mēs, 
meitenes, taisījām no tām krelles, 
rokas sprādzes, vainadziņus, 
sacentāmies, kurai iznācis 
skaistākais.

• Beidzās bernība, sākās pusaudžu 
gadi, jauni draugi, jaunas 
aizraušanās, jauni iespaidi. Visus 
skolotājus atceros ar siltumu, 
mīļumu, viņi visi man kaut 
ko iedevuši – cits vairāk, cits 
mazāk. Skolas laikā ļoti aizrāvos 
ar sportu, pateicoties fi zkultūras 
skolotājam Feldmanim, iemīļoju 
basketbolu. Viņš nevienam 
skolēnam neļāva nepiedalīties 
fi zkultūras stundās. Skolotājs 
Fēlikss Ozoliņš palicis atmiņā kā 
stingrs, bet labs skolotājs. Viņa 
vadībā skolā un ciemā darbojās 
teātra pulciņš. Viņš vienmēr, kopā  
ar savu audzināmo klasi, iestudēja 
kādu lugu, ieskaitot gandrīz visu 
skolotāju kolektīvu un arī ciema 
iedzīvotājus. Pati pirmā luga, ko 
es redzēju un arī piedalījos, bija J. 
Raiņa „Zelta zirgs”.

• Piecdesmitajos un sešdesmitajos 
gados Ziemassvētkus nedrīkstēja 
pat pieminēt, kur nu vēl svinēt. 
Skolā vienmēr rīkoja masku 
gājienu, visām klasēm bija jābūt 
maskās, katra klase rādīja kādu 
priekšnesumu. Kā šodien atceros 
skolas zālē apgleznotos logu 
stiklus ar pasaku attēliem: zaķīši, 
lāči, vāverītes, kaķi, putniņi. 
Izskatījas tik “dzīvi”, kā izkāpuši 
no pasaku grāmatām. Zīmējumi 
uz logiem atradās visu ziemu. Ja 
nekļūdos, tad mākslinieks bija 
vidusskolēns Andrejs Čakāns. 

• Skolā visiem bija jābūt formas 
tērpos, meitenēm mati nevarēja būt 
izlaisti, bija jābūt sapītiem bizēs 
vai īsi apgrieztiem, arī zēniem 
matiem bija jābūt īsiem. Ja vecāki 
nebija laikus aizveduši pie friziera 
vai paši nogriezuši matus, tad to 
izdarīja skolas direktors vai klases 
audzinātājs. Pretī skolai dzīvoja 
Kočānu ģimene, sieva Helēna 
bija sieviešu friziere, vīrs Jāzeps 
– vīriešu. Atnāca mūsu zēni bez 
matiem, bija nofrizēti “uz pliko”, 
dažiem priekšā bija atstāts neliels 
cekuls (šādas frizūras attiecās tikai 
uz pamatskolas zēniem).

• Rugājos bija ierasts svinēt 
pilngadības svētkus jauniešiem. 
Tie parasti notika vasarā – jūnija 
vai jūlija mēnesī. Svētki notika 
parka estrādē. Svētku dienā visas 
meitenes bija baltās kleitās, zēni 
tumšos uzvalkos. Visi pulcējās 

uz kalna pie ciema padomes, 
gatavojās gājienam uz parku. Pa 
priekšu gāja Rugāju ciema vadība, 
tad mēs, meitenes, tērpušās 
melnos svārkos un baltās blūzēs, 
kaisījām no groziņiem pīpeņu un 
rudzupuķu ziedus, tālāk sekoja 
pilngadnieki un muzikanti – pūtēju 
orķestris Jāņa Plukša vadībā. 
Parkā sagaidīja radi, draugi. 
Pēc svinīgās ceremonijas sākās 
zaļumballe. Pluksis ar savu pūtēju 
orķestri bija klāt visos ciema 
pasākumos. It sevišķi iecienītas 
bija zaļumballes.

• Liels notikums Rugāju ciemā bija, 
kad Vārnienītes upes krastā sāka 
celt estrādi un pāri upei tiltu. Rīkoja 
talkas, sestdienās piedalījās ļoti 
daudzi rugājiešu. Arī mans tētis 
pielika savu roku pie būvniecības. 
Notika svinīga parka atklāšana. 
Visiem, kuri piedalījās estrādes 
celtniecībā, tika pasniegti Goda 
raksti un piemiņas balvas. Tētim 
uzdāvināja Goda rakstu un lielu, 
biezu grāmatu, kuras nosaukumu 
neatceros.

• Vēl atmiņā palicis kino. Rugāju 
klubā katru vakaru rādīja kino, 
seanss sākās 20.00, ieeja bija tikai 
20 kapeikas. Skolas laikā rādīja 
kinoseansus skolēniem (vienreiz 
vai divreiz nedēļā), biļete maksāja 
5 kapeikas. Kino bija kupli 
apmeklēti. Par kinomehāniķiem 
strādāja Fiļipovi – Lucija un 
Mihails.

• Rugājos bija sava Patērētāju 
biedrība. Bija sava maizes 
ceptuve, kurā cepa rupjmaizīti, 
ko tautā sauca par „ķieģelīti”. 
Reizēm uz svētkiem tika izcepti 
arī baltmaizes „ķieģelīši”. Maizīti 
cepa divas ģimenes: Rutkaste 
Jānis un Broņislava, un Ivanovi 
– Nikolajs un Marija. Rindas 
pēc maizes bija garas, uz rokām 
varēja nopirkt vienu klaipiņu. Kad 
Balvos uzcēla maizes kombinātu, 
tad maizi sāka vest no Balviem. 
Lai ēka neietu zudumā, tur 
ierīkoja konditorejas cehu, kurā 
ilgus gadus par vadītāju strādāja 
Gibala Veriņa. Viņa cepa garšīgus 
rozīņu kēksus, rožu maizītes, 
kanēļmaizītes, bet visam pāri bija 
viņas vārītie žagariņi, kurus izķēra 
karstus! Mums, bērniem, garšoja 
vēl viens Veriņas „šedevrs”- 
vienkārša apaļa maizīte no baltiem 
miltiem, vidū iegriezta un vēl siltai 
esot, ielikta kausēta siera šķēlīte. 
Maksāja kādas 6 vai 7 kapeikas, 
bet kas par gardumu!

• Rugāju centrā bija dežūrveikals 
(blakus tagadējam „Topam” bija 
māja, kura nodega). To vēra vaļā 

ap pusdienlaiku un atvērts bija 
līdz 23.00. Mājas otrā galā bija 
Tējnīca. Vasaras laikā tā bija 
pilna „veču”, jo tur tirgoja alu. 
Tajā laikā, ja nopirki alus pudeli 
vai limonādi, līdzi nevarēja 
ņemt, bija jāizdzer uz vietas. Vīri 
sēdēja pie galdiņiem un dzēra alu. 
Turpat uz vietas tika gatavotas arī 
sviestmaizes.

• Neatceros gadu, kurā uzcēla 
rūpniecības preču veikalu un 
ēdnīcu. Visa Rugāju patērētāju 
biedrība pārcēlās uz jaunām 
telpām, kur turpmāk lejā bija 
veikals un ēdnīca, otrajā stāvā – 
priekšniecība. Kā pirmo Rugāju 
patērētāju biedrības priekšnieku 
atceros Mihailu Blumfeldu. 
Pēc viņa bija Moroza – krievu 
tautības sieviete, dzīvoja blakus 
mūsu mājai (tur tagad ir veikals 
„Maks”). Pēc viņas bija ļoti jauka 
un patīkama sieviete - Lilija 
Jevdokimova (otrā vīra uzvārds 
Gabranova). Pēc Gabranovas par 
priekšnieku bija Bērziņš, kamēr 
biedrību likvidēja. Pēc viņas 
ieteikuma, es aizbraucu mācīties 
uz Cēsu Tirdzniecības skolu par 
kulināru. Pēc skolas beigšanas,  
sāku strādāt Rugāju ēdnīcā, kur 
par šefpavāru strādāja Marija 
Tjumina. Viņas vadībā nostrādāju 
vairākus gadus. Rugāju ēdnīca 
bija ļoti iecienīta, pusdienlaikā tā 
bija pilna ar strādniekiem, rauties 
vajadzēja vaiga sviedros. Marijas 
tante gatavoja ļoti garšīgus 
pončikus ar ābolu povidlu vidū. 
Tādus pončikus vairs savā dzīvē 
neesmu  ēdusi. Pieprasījums 
bija tik liels, ka nespēja visus 
apmierināt un, lai tiktu pie 
kārotā pončika, vienam pircējam 
nepārdeva vairāk kā piecus 
pončikus. Tā kā Rugājos bija 
sava ēdnīca, rudeņos lielās mucās 
skābēja gurķus, kāpostus, iepirka 
kartupeļus, bietes, burkānus, 
svaigus kāpostus un to visu 
glabāja pagrabā zem kluba ēkas. 
Tā kā mūsu māja bija blakus, tētis 
bija galvenais kāpostu ēvelētājs un 
stampātājs mucās. Biedrībai vēl 
bija savs zirgs, ar kuru izvadāja 
preces no noliktavas uz veikaliem, 
ēdnīcu.

• Vēl Rugājos bija iecienīts 
saimniecības preču veikals, kuru 
tautā sauca par „trauku veikalu”. 
To ilgus gadus vadīja Aina 
Gruziņa. Ja būtu iespēja atgriezt 
gadus atpakaļ, noteikti gribētu 
pabūt bērnībā, pusaudzes gados, 
skolas laikā. Bet diemžēl tas nav 
iespējams, paliek vienīgi siltas 
atmiņas. 


