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Laima Studenkova-Jolkina.

«Vai tad vienreiz beidzot nevarētu
nokrāsot baznīcas sienas! Kur skatās
pilsēta! Vai tad tiešām pašiem kauna
nav?!» Tā mēdz izsaukties nepacietīgākie iedzīvotāji, un ne jau aiz ļauna,
bet vienkārši tāpēc, ka cilvēks pie
visa laba ātri pierod un, labu gribēdams, tomēr nezinot apstākļus, savas
rūpes izsaka ar pārmetumiem. Lai
gan baznīcas tornis uzlikts tikai pirms
nepilna gada, tas ainavā izskatās tik
pašsaprotami un iederīgi, ka drīz būs
grūti atcerēties, kā izskatījās mūsu
baznīca bez torņa. Tikpat iederīgi
pret zilajām debesīm greznojas sarkanais dakstiņu jumts, kura uzklāšanas
darbi jau tuvojas nobeigumam. Ar
to baznīcas ēkas atjaunošana nebeigsies. Drīzāk to var uzskatīt tikai par
sākumu, jo vajadzīgo, iecerēto ēkas
uzturēšanas un atjaunošanas darbu
ir vēl ļoti daudz. Kā noritēs turpmākie
darbi, draudzes priekšniece Laima
Studenkova-Jolkina savās prognozēs
ir piesardzīga: «Visu darīsim, kā liekot
puzli, gabaliņu pa gabaliņam, soli pa
solītim.» «Vai tad kāds agrāk vispār

varēja iedomāties, ka tāds tornis tiks
uzcelts?» saka draudzes padomes
pārstāvis Harijs Balodis, ar to apstiprinot, ka Dievam nekas nav neiespējams. Ar sabiedrības un pašvaldības atbalstu, ar daudzu cilvēku līdzdalību, kuri katrs savā laikā devuši
kādu ieguldījumu, un pašas draudzes
pūliņiem, ko tā dara gadu no gada
dienu dienā un neafišējot savus nopelnus, Sv.Bērtuļa baznīca, kas ir arī
valsts nozīmes sakrālās arhitektūras
un mākslas piemineklis, kļūst par
skaistāko Rūjienas un novada celtni,
par pilsētas vizītkarti un cilvēku labas
gribas apliecinājumu.

Bēdīgā gadadiena

10.aprīlī būs bēdīga gadadiena, ko
nevar nepieminēt, – pirms 45 gadiem
vēsts par baznīcas degšanu izplatījās
neticamā ātrumā, un sirdi stindzinošos
skatus atceras daudzi vēl šobaltdien.
Gan tie, kuri tobrīd bija pavisam
mazi, gan tie, kuri tagad jau sirmgalvji.
Nav obligāti jābūt ticīgam vai kā
citādi reliģiski noskaņotam cilvēkam,
lai izjustu šausmas un žēlumu, redzot
baznīcu degam. «Atceros, mūs ar
brāli mamma saģērba un izveda no
mājas laukā,» stāsta Ivo Virsis. No
mājas, kas atrodas pie vidusskolas,
ugunsgrēks bija iztālēm labi redzams.
Visticamāk, ka ārkārtējā situācija bija
izraisījusi vispārēju satraukumu, pat
atrodoties šķietami drošā attālumā.
Eduards Dimitris, kura tēvam un
viņam pašam vēlākajos baznīcas atjaunošanas darbos bija nozīmīga loma,
atceras baznīcas apkārtnē slapstāmies
arī visai «dīvainus» ļaudis, kas turējās

nostāk un viņu sacītais bijis krasi pretējs centieniem ēku glābt. Izskanējis
pat arī brīvprātīgs pieteikums ar tehniku visu nolīdzināt. Ugunsgrēka seku
nokopšanas darbos, kā atzinās E.Dimitris, no iemešanas kravas mašīnas
gružu piekabē viņš paglābis nokritušā
zvana atlūzušu gabalu un kā svētu
lietu mājās glabājis visus šos gadus.
Baznīcas 750 gadu jubilejas pasākumā
viņš to atdevis draudzes padomei.
Šis zvana gabaliņš – vienīgā piemiņa
no vecā zvana – atrodas baznīcā un
ir visiem apskatāms.
Kā toreiz bija patiesībā – vējš vainīgs vai cilvēka roka, iespējams, nekad
neuzzināsim. Nav pārliecinoši, ka netīšām, un nav pierādījumu, ka tīšām.
Šodien taisnības uzzināšanai gan arī
nav vairs izšķirošas nozīmes. Drīzāk,
es teiktu, uz šīs traģēdijas fona ļauts
redzēt daudzos notikumus, kas sekoja
pēc tam, kas izgaismoja cilvēku rīcību,
izvēli, pārliecību, uzskatu noturību
un mērķus līdz pat šai dienai.

Mācītāja Birzuļa
pašaizliedzība

Ja pagātnes neizdibināmie fakti
paliks Dieva ziņā, tad mūsu varā ir
izgaismot to cilvēku rīcību, par kuriem
līdz šim novadpētniecībā nav likti atbilstoši un pienācīgi uzsvari, bet kuri
ir pelnījuši nepalikt ēnā.
Visupirms jau īpašu uzmanību ir
pelnījis mācītājs Pauls Birzulis, kuram
Liktenis bija iedalījis kalpot padomju
laikos, tikt izsūtītam par palīdzību
mežabrāļiem, atgriezties Latvijā un
vadīt draudzi Rūjienā.
Turpinājums 2.lpp.
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Baznīca
top arvien skaistāka

Sveiciens 8. martā!
Rūjienas kultūras namā:
• 8. martā plkst. 13.00
Rūjienas vidusskola aicina uz
ĒVALDA DIENAS koncertu.
• 8. martā plkst. 19.00 Rūjienas
k/n amatierteātris piedāvā
H. Ammera kriminālkomēdiju
«Četras dāmas un džokers».
Ieeja 1 €.
• 9. martā plkst. 16.00
Ēvaldam Siliņam – 100.
Pieminekļa atklāšana pie
Rūjienas estrādes.
• 9. martā plkst. 18.00 koncerts
«Ik vakaru dziedāt gāju».
Piedalās jauktais koris «Jasmīns»
(Rīga) un jauniešu koris «Skan»
(Valmiera). Ieeja brīva.

Piektdien • 2019.gada 8.martā

Lielisks
simfoniskā orķestra koncerts

Ne katru dienu uz Rūjienu atbrauc simfoniskais orķestris, bet pagājušajā nedēļā tāds
brīnums notika. Lai arī tie bija vēl tikai topošie
mūzikas profesionāļi no Tallinas mūzikas koledžas, koncerta kvalitāti tas nekādā ziņā nemazināja.
Simfoniskajā orķestrī, kā zināms, ir pārstāvētas visas instrumentu grupas, tāpēc dziļais,
sulīgais skanējums ne tikai fiziski, bet arī
emocionāli iegūst 3D līdzīgu telpiskuma efektu.
Mūsu kultūras nama zāle ar savu labo akustiku,
protams, kā visi to slavē, ir mūzikai kā brīnišķīgs
ietvars.
Koncerts, kam bija dots nosaukums «Simfoniskie vēji», bija ļoti interesants un daudzveidīgs. Igauņu komponista darbs ļāva pārliecināties, cik tomēr līdzīgi esam apkārtējās
dabas izjūtā un izpratnē! Skaņdarbā varēja
«redzēt» tādas pašas jūras bangas kā pie
mums, lauku plašumu, mežu samtaino dziļumu,
un skaidri nolasāms bija vēstījums par cilvēka
mīlestību un pieķeršanos dzimtajai zemei.
Pēc tam sekoja pavisam cita rakstura skaņdarbi, kā jau koncerta nosaukumā minētie
vēji varētu būt aiznesuši klausītāju pavisam
citā laikmetā un platuma grādos. Skanēja arī
ļoti laikmetīga mūzika, kas būtu labi saprotama
vidusskolas vecuma jauniešiem. Īpaši interesanti bija sitamo instrumentu solo.
Koncertam beidzoties, skatītāji ar aplausiem
nelaida orķestrantus prom, un viņi pēc vairākkārtējas paklanīšanās tomēr mums par
prieku atskaņoja tautisku motīvu caurvītu
skaņdarbu par sauli, kas arī bez priekšā teikšanas mums, latviešiem, būtu labi saklausāms
un iztulkojams, jo izpratne par sauli un tās
lielo nozīmi mums ar igauņiem ir kopīga.
Koncerta apmeklētāji sirsnīgi un ilgi aplaudēja, it kā plaudētu arī to vietā, kuri neatnāca un kuru tukšās sēdvietas nekādi neliecināja par Rūjienu kā par muzikālu pilsētu.
Mājupejot dažs teica, cik ļoti žēl ir to, kuri
nedzirdēja šo brīnišķīgo koncertu!
Paldies kultūras namam!u
Ilona Dukure

Dairis Bertāns ziedo
Rūjienas vidusskolai

Katrs basketbola zvaigznes ceļš pretim panākumiem sākas ar pirmajiem treniņiem dzimtās pilsētas sporta skolā, tāpēc patīkami, ka
Latvijas labākie basketbolisti, cīnoties NBA
un Eirolīgas laukumos, neaizmirst par savējiem,
atbalstot dzimto pilsētu jaunos basketbolistus.
Trīs Latvijas valstsvienības basketbolistu
atbalsts akcijā «Atceries par savējiem» palīdzēs
jauniešiem tikt pie jauna sporta inventāra.
Jānis Strēlnieks atbalsta Talsu novada sporta
skolu, Jānis Timma – Krāslavas Sporta skolu,
bet Dairis Bertāns – dzimtās Rūjienas vidusskolu.u

Rūjienas novada jaunie
vieglatlēti gūst panākumus

1.martā uz Limbažiem devās pašu jaunāko
grupu (U-10 un U-12) vieglatlēti, lai piedalītos
Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas atklātajās
sacensībās vieglatlētikā.
U-10 vecuma grupā zēniem Rainers Bogdanovičs izcīja 2.vietu 1kg pildbumbas grūšanā
(8,56 m), Roberts Čākurs 150m distancē, kurā
piedalījās 57 dalībnieki, izcīnīja augsto 5.vietu
un 6.vietu 60 m skrējienā. Eduardam Ērglim
10.vieta tāllēkšanā (2,80 m).
U-12 vecuma grupā divas reizes uz goda
pjedestāla kāpa Olafs Vēveris. Olafam 1.vieta
un zelta medaļa augstlēkšanā (1,25 m) un
2.vieta 60 m barjerskrējienā (11,55 s). Lodes
grūšanā 3.vietā Madars Graudiņš (8,29 m).
Vēl Madaram 4.vieta 200 m skrējienā (33,64s)
un 8.vieta 60 m skrējienā. Ksenijai Āboltiņai
4.vieta lodes grūšanā (6,06 m).
23. – 24.februārī Rīgā notika Latvijas čempionāts telpās U-16 vecuma grupai. Piedalīties
varēja tikai tie sportisti, kuri iepriekš bija izpildījuši LVS noteiktos normatīvus. Lodes
grūšanā Evelīnai Eglītei 5.vieta (10,82 m),
Annai Jolkinai 10.vieta (9,99 m), Danielam
Gaidamovičam 19.vieta tāllēkšanā (4,79 m).u
Trenere Inese Grava
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Padomju laikos būt uzticīgam Dievam
nav tas pats, kas būt par mācītāju pirmās
brīvvalsts laikā vai tagad. Ne tuvu tam.
Baznīca, kas padomju laikos bija vienīgais
oficiālais un it kā atļautais pretinieks
okupācijas varai, bija pakļauta teroram
un stingrai kontrolei, tās piekritēji – izstumti no sabiedrības bez lielām izredzēm
uz karjeru. Visi iespējamie apgrūtinājumi
gan no varas, gan sabiedrības puses bija
viņu ikdiena. Reliģiskā pārliecība tika
smagi pārbaudīta ik uz soļa. Šādos apstākļos uzturēt ticību un rūpēties par
baznīcu ir prātam neaptverama pašaizliedzība un pat varonība.
Visus desmit gadus pēc ugunsgrēka
P.Birzulis nenoguris rakstīja vēstules laicīgās varas pārstāvjiem ar lūgumu atļaut
baznīcas atjaunošanu un nebeidza ticēt
un cerēt. Padomju vara, saprotams, nebija
ieinteresēta tādas ēkas atjaunošanā un
ar atļaujas došanu nesteidzās. Pa to laiku
lietus un sniegs bojāja baznīcas atsegtos,
bez jumta palikušos mūrus, un nelabvēlīgie apstākļi ar katru gadu pasliktināja
izredzes ēku saglābt.

Viņi uzņēmās atbildību

Tad pienāca 1984.gads, kad brīnumainā
kārtā baznīcas jumta atjaunošanai tika
dota zaļā gaisma, un darbi lēnām varēja
sākties. Jāatceras, ka tas ir laiks, kad vēl
joprojām nekāda brīvdomība vai dumpinieciskums nevienam ne sapņos nerādījās – bija dziļš un ideoloģiski slims padomju laiks, kad uz urrā vēl atklāj padomju varas apliecinošus pieminekļus,
1984.gadā pēc protestiem Polijā čeka izrēķinās ar katoļu mācītājiem, Stūra mājā
mauc nagus brīvdomātājiem utt., un
«krāmēties» ap baznīcas atjaunošanu
tobrīd nebija ne goda lieta, uz ko rautos
ikviens, kuru tikai pasauc palīgā, ne arī
ordeni par to varēja nopelnīt. Drīzāk
otrādi, tāpēc apbrīnas vērts ir toreizējās
Rūjienas varas pārstāves Almas Zālītes
atbalsts un būvdarbu galvenā darītāja –
kolhoza «Straume» priekšsēdētāja Jāņa
Dukura darbošanās. Tā neaprobežojās
tikai ar nofotografēšanos svaigi uzslietajā
jumta korē. Tā bija ne tikai atbildība,
bet arī sekošana līdzi visiem darbiem.
Tā iegadījies, ka Jānis Dukurs bija
mans vīratēvs, tāpēc es atceros, ka ikreiz
ģimenes jubilejās, kad iesākās saviesīgas
sarunas, viņš allaž interesējās, vai es
kaut ko nezinu par baznīcas torņa atjaunošanu un kad beidzot to atjaunos,
viņš vienmēr par to runāja. Viņa meita
Inga atceras, ka ne reizi vien, automašīnā
līdzi paņemtai, nācies pat divas stundas
sēdēt tajā un gaidīt, kamēr tēvs, iegājis
pie būvinženiera Kārļa Dimitra, apsprieda
ne tikai baznīcas jumta tehniskos atjaunošanas darbus, bet arī kā apiet valdošās
ideoloģijas uzliktos šķēršļus. Tāpat viņa
atceras to priecīgo dienu, kad Ziemassvētkos zem jaunā jumta baznīcā notika
pirmais dievkalpojums. Bijis ļoti auksti,
taču visi bijuši krietni satuntulējušies,
un prieks bijis pāri visam.
Diemžēl daudzas lietas, ko tagad būtu
gribējies zināt, vairs nav iespējams noskaidrot...

voklī ir konstrukcijas,
bijām patīkami pārsteigti, ka visi darbi
darīti ļoti kvalitatīvi
un profesionāli. Torni varam likt virsū
bez bažām,» teica firmas vadītājs Uldis
Bošs. Nebūtu nekāds
brīnums, ja pēc padomju laikos valdošā
darba tikuma viss
būtu «na cap ļap»,
taču tas neattiecās
uz Čākura brigādi.
Viss bija izdarīts perfekti – gods kam
gods, un tādēļ, pateicoties gan Kārļa
Dimitra būvinženiera
talantam un «Straumes» vīru kārtīgi padarītajam darbam,
šodien ir ietaupīti
milzīgi līdzekļi, jo nav
jātaisa jauns jumts,
varēja sēdināt uz
jumta torni, kā arī
likt virsū jaunos dakstiņus.
H.Čākura dēls Aivars atceras, ka lielie
baļķi jumta konstrukcijai tika atgādāti no
Naukšēniem. Aivars
stāsta, ka reizē ar
būvbrigādes vīriem
pie jumta likšanas
darbiem strādāja arī restaurators no Rīgas. Tas bijis pie augstuma pieradis un
bez jebkāda nodrošinājuma gājis pāri
brusām galvu reibinošajā baznīcas augstumā, ka pārējiem bijis bail skatīties.

Tornis ar visu gaili

1991.gadā, kad baznīca atkal kļuva
par draudzes īpašumu, sākās iekšdarbi,
un tie nav apstājušies līdz pat šodienai,
jo arvien atrodas kaut kas, ko vēlēties
uzlabot un atjaunot. Pārsvarā gan tie ir
pirmās nepieciešamības darbi. Turklāt
jāsaprot, ka draudzes rocība, kuras kodols
ir vien daži desmiti cilvēku, nav tā pati,
kas senās muižniecības laikā. Ēkas uzturēšana un ikdienišķie izdevumi prasa
lielus līdzekļus. Ar saimniecisku pieeju
draudze iznomā sev piederošo zemi, un
tas nodrošina, kaut arī nepietiekamus,
tomēr regulārus ienākumus, ar kuriem
var rēķināties pašiem nepieciešamākajiem
izdevumiem.

Baznīcai nelaimīgais 1974. gads.

755 gadus ilgajā Bērtuļa baznīcas
mūžā tomēr ne reizi vien piedzīvota ēkas
atdzimšana. Piemēram, pirms 300 gadiem
bija līdzīga situācija mūsdienām, kad
baznīcas jumts bija caurs, bet tornis no
vecuma nokritis.
Pirms dažiem gadiem, draudze, cerēdama pašas spēkiem tikt galā ar pilošo
jumtu, bija nolēmusi to atjaunot, uzliekot
skārdu. Te nu «saslēdzās» vēlmes ar iespējām, un ar savu padomu un ierosinājumiem uz lielākiem mērķiem nāca palīgā
izpilddirektors Ivo Virsis, kurš pirmais
ar drosmīgu vērienu iezīmēja nākotnes
vīziju par torni un jumtu un neļāva samierināties ar skārda klājumu, bet iedrošināja tiekties pēc baznīcas cienīga
jumta seguma. Tāpat liels nopelns gaiļa
restaurēšanā un apzeltīšanā bija toreizējai
pašvaldības Attīstības daļas vadītājai Ievai
Zemītei, kura to koordinēja un tika galā
ar ļoti sarežģīto dokumentāciju.
Turpinājums 3.lpp.

Čākura brigādes
teicamais darbs

Vēl kāds īpašs stāsts ir par kolhoza
«Straume» būvdarbu vadītāju Hariju Čākuru un viņa brigādi. Jumta uzlikšana
noritēja trīs gadus, jo baznīcas labā padomju cilvēks darba dienās strādāt, saprotams, nedrīkstēja. Pēc vairāk nekā
30 gadiem, kad būvfirma «Ekers» bija
apņēmusies uzlikt baznīcai torni un speciālisti ar lielām bažām sāka apsekot
jumta konstrukciju, viņi bija ļoti pārsteigti.
«Atsedzot jumtu, lai redzētu, kādā stā-

1985. gada 18. septembrī zem tikko uzslietās jumta daļas no kr.:
bijusī Rūjienas izpildkomitejas pr-tāja Ilga Lenša, kuras laikā iesākās jumta
būvniecība, Ingrīda Kukaine, izpildkomitejas pr-tāja Alma Zālīte, kas turpināja
I. Lenšas iesākto un atbalstīja baznīcas atjaunošanu, būvbrigādes vadītājs
Harijs Čākurs, kolhoza «Straume» pr-tājs Jānis Dukurs
un mākslas vēsturnieks Jānis Kalnačs.
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Vispirms 2014.gadā pie biedrības «Rūvenietis» nodibināja Torņa komiteju. 2.septembrī notika
pirmā komitejas sanāksme, tajā
nolēma sākt domāt par torņa celtniecību, uzdodot Līgai Siliņai ziedojumu vākšanu torņa celtniecībai. Tika nolemts celtniecības
darbus sākt tad, kad būs savākti
50% no nepieciešamajām izmaksām. Un tikai 2017.gadā 20.aprīlī
tiek noslēgts līgums un uzsākti
darbi.
Sabiedrības atsaucība bija milzīga – tika saziedoti 43 920,47
eiro. Tajā pašā 2017.gadā ar deputātu lēmumu pašvaldība devās
draudzei palīgā un pieņēma lēmumu piešķirt torņa celtniecībai
trūkstošo finansējumu 75 007,80
eiro. Tornis tika pabeigts
2017.gada novembrī un ekspluatācijā nodots 2018. gada 6.martā.
Gailis, visu apbrīnots un apjūsmots, tornī tika uzcelts 18.maijā,
gailis izmaksāja 7972,55 eiro.
Viens liels darbs bija paveikts,
dodot cerību, ka arī jumta atjaunošana būs iespējama.

Laužoties cauri
dokumentu grēdai

Baznīcas jumta nomaiņa, protams, nebija untums, bet nepieciešamība. Draudzes priekšniece
Laima Studenkova-Jolkina jau
vairākkārt bija rakstījusi dažādus
projektus un vēstules attiecīgajām
instancēm, jo, lai arī baznīca ir
valstij svarīgs kultūras piemineklis,
uz paplātes neviens neko klāt nenesīs. Senu un atjaunojamu baznīcu Latvijā ir ļoti daudz, un
visām vajag līdzekļus.
Valdība bija pieņēmusi Sakrālā
mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumu, un kritēriji, pēc
kādiem vērtē sakrālo objektu, pilnā mērā attiecināmi arī uz mūsu
baznīcu. Draudzes priekšniece
Laima pieteica valsts finansējumam arī Bērtuļa baznīcu un saņēma atbalstu.
«2017.gada 24.novembrī nosūtīju vēstuli Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas virsvaldei
(LELB) par to, lai iekļauj Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcu sakrālā
mantojuma objektu sarakstā,»
stāsta Laima, «pēc mēneša, 21.decembrī, pienāca atbilde, ka baznīcas jumta restaurācijas darbus
ir paredzēts iekļaut finansējamo
objektu sarakstā, tikai līdz
2018.gada 6.janvārim jāiesniedz
tehniskās apsekošanas atzinums,
tehniskais projekts un izmaksu
aprēķins. Laika bija ārkārtīgi maz.
Ja mums tādi dokumenti nebūtu
sagatavoti jau iepriekš, tad loģiski,
ka šo 16 dienu laikā, no kurām 7
bija brīvdienas un svētku dienas,
tas nebūtu iespējams. Bet mums
visi vajadzīgie dokumenti bija, un
es tos iesniedzu. Februāra beigās
saņēmu telefona zvanu no LELB
kontaktpersonas, ka mums netiek
piešķirts viss prasītais finansējums
166 038,45 eiro, bet tikai 50 000.
Izlēmām šo summu pieņemt ar
domu to izlietot baznīcas jumta
augšējās daļas seguma restaurācijai, nevis visam jumtam, un noslēdzām attiecīgu līgumu ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju.»

jeb par baznīcas jumtu un ne tikai

Jāteic, ka minētajā reizē, kad
Kultūras ministrija piešķīra naudu
baznīcām, lielas summas tika atvēlētas tikai nedaudzām. Vairākām baznīcām, tāpat kā Rūjienai,
LELB piešķīra katrai 50 000, bet
veselai strīpai baznīcu – mazākas
summas.
Pareizi noformēt dokumentāciju, projektu pieteikumus, tāmes,
ievērojot sarežģītu specifikāciju,
var tikai ar grāmatvedisku precizitāti un pacietību apveltīts cilvēks,
kāda ir draudzes priekšniece Laima. Kad brīnos un jautāju, kā
viņa var pārzināt celtniecības lietas
un sazin vēl kādus specifiskus sīkumus, Laima atbild, ka tas patiešām nav vienkārši. Dokumentu
sagatavošanai ir jāveltī daudz laika, konsultējoties arī ar attiecīgās
jomas speciālistiem. «Man ļoti
daudz ar padomu palīdzēja SIA
«Ekers» būvdarbu vadītājs Gints
Vēveris,» saka Laima, «un arī vēlāk, jau strādājot uzņēmumā «Rūjienas siltums», palīdzēja ar jumta
dokumentāciju. Liels paldies viņam!»

Jumts jo dienas,
jo košāks

«2018.gada pavasarī tika izsludināta pieteikšanās uz jumta seguma maiņas darbiem, bet šajā
gadā būvnieki bija ļoti noslogoti
un uzrunātie atteicās, darbu uzsākšana ieilga,» par jumta likšanas
praktiskajiem darbiem stāsta Laima. «Vasaras beigās, satraucoties
par to, ka līdz novembrim būs
grūti darbus pabeigt plānotajā
termiņā, noslēdzām vienošanos
ar SIA «SKĀRDA SERVISS».
Tā kā gribējās, lai baznīcai tiktu
mainīts viss jumts, nevis tikai daļa,
lūdzām pašvaldību piešķirt iztrūkstošo finansējumu, un deputāti mūsu lūgumu atbalstīja. Oktobrī tika uzsākti sagatavošanas
darbi. Tika pasūtīti un novembrī
piegādāti māla dakstiņi 1012,4
kv.m platībai.
Darbu gaitā gan atklājās, ka
projektā (projekts bija ziedojums
no firmas L4) nav paredzētas lietus ūdens notekas un baznīcas
augšējās logu palodžu apdares,
kas ir būtiskas un kas veidoja papildu izmaksas. Noteksistēmu izmaksa ir 6399 eiro, par palodžu
izmaksām vēl nav zināms,» informē Laima.
Darbu izpildes termiņš kavējās
objektīvu iemeslu dēļ, tāpēc pārbaudošā inspekcija bija saprotoša
un termiņu pagarināja. Tagad
jumta likšanas darbi jau tuvojas
nobeigumam.
Katru dienu rūjienieši var vērot,
kā jumts kļūst aizvien sarkanāks
un košāks. Pavasarīgi zilajās debesīs tas izskatās dzīvespriecīgi
krāšņs un pati baznīca – svinīga
un svarīga. Daudzi to fotografē
un iemūžina vēsturei.

Ziedo baznīcas jumtam

Akcijā «Ziedo dakstiņu», kas
tika uzsākta jau 2018.gada 27.augustā, bija iespēja ziedot naudu
baznīcas jumtam un parakstīties
uz dakstiņa. Tā turpinājās arī šī
gada 17. februārī un 3.martā.
Pasākuma ietvaros 24 cilvēki
saziedoja 535 eiro. Baznīcas kontā
ziedojumi jumtam uz šo dienu
1460 eiro. Tātad pavisam kopā

Draudzes padome ievēlēšanas dienā no kr.: Laimonis Bole, Sandra Vizule, Valda Berkolde,
Intars Teļšinsks, Harijs Balodis, Ina Plauka, Laima Studenkova-Jolkina, Vita Balode, Inese Alksne,
Jānis Auniņš un mācītājs Māris Sarma.

akcijas ietvaros saziedoti 1995
eiro.
Ziedotāju vārdi: Maiga Skaidrīte Bērziņa, Margrieta Eimane,
Vita Balode, Vija Bērziņa, Sandra
Pugačova, Guna Kursīte, Rasma
Rusmane, Guna Liekne, Anda
Zemīte, Aija Role, Lidija un Herberts Kauči, Arvīds Rolis, Vivita
Zimba, Helmuts Jolkins, Biruta
Eilote, Jāns Bole, Laima Studenkova-Jolkina, Zigfrīds Jolkins,
Ina Plauka, Inga Krieva, Eduards
Dimitris, Indra Vīlistere, Inese
Pivare, Ineta Bole, Ligita Sproģe,
Harijs Balodis, Edīte Lubāne,
Skaidrīte Pūce, ZS «Tīrumkalni»,
Beiku ģimene, Tralmaku ģimene,
Valda Berkolde. Guntis Bušmanis,
Ilga Penka (Penku ģimene), Pārsla
Roķe, Marika Glušonoka, Ģirts
Lūsītis, Mārtiņš Bērziņš, Mārīte
Broša, Ģirts Vasiļjevs.
Baznīcas jumtam, protams, var
ziedot arī jebkurā citā laikā, jo,
kā jau iepriekš minēts, darbu
gaitā atklājušies vēl papildu darbi,
bez kuriem jumta uzlikšana nevar
būt pabeigta. Ikviens ziedotais
cents tiks izlietots tam paredzētajam mērķim – baznīcas atjaunošanai.

Lai skaistā baznīcā
skaista draudze

Joprojām baznīcā zvans rāmi
gaida, kad to cels tornī. Tur ir
viņa īstā vieta, un arī tornis nav
īsti tornis bez sava zvana. Torņa
celtnieki firma «Ekers» atteicās
to iekārt. «Tas ir sarežģīts process,»
saka Laima, «par zvana pacelšanu
tornī ir veiktas sarunas ar jumta
licējiem, un mēs ceram, ka viņi
to paveiks.»
Brīdis, kad ieskanēsies zvans,
būs ļoti aizkustinošs. To paredzēts
skandināt svētdienās, saucot baznīcēnus uz dievkalpojumu, svētkos
un citās reizēs. Kurš būs zvaniķis
un kā notiks mehāniskā zvana
skandināšana, pagaidām netiek
izpausts.
Vaicāta par tālākajiem saimnieciskajiem darbiem, L.Studenkova-Jolkina nedomā ilgi, jo darbi
paši brēc pēc darītājiem. «Vajadzētu nomainīt visus logus, jo
rāmji ir savu laiku nokalpojuši,
turklāt vajadzētu dubultos logus,
lai samazinātu siltuma zudumu.
Vēl, paklausot speciālistu ieteikumam, ļoti nepieciešams būtu

Dakstiņa parakstīšana.

labot nezināšanas pieļauto kļūdu,
kad cementētā grīda saskaras ar
mūra sienu, vadot mitrumu un
bojājot ēku. Būtu jārok neliela
niša, lai sienas ar grīdu nesaskaras,» stāsta Laima. Un tādu darbu
ir daudz... bet tie ir tie lielie.
«Mazie» darbi, ko draudzes locekļi dara bez jebkādas atlīdzības,
ir citiem nepamanāmi, bet ārkārtīgi svarīgi draudzes dzīvei, svarīgi
baznīcai, lai tā būtu pieejama,
draudzīga un atvērta arī ikvienam,
kurš vēlēsies turp iet. Tornis, jumts
un skaists interjers ir vajadzīgs,
bet ne mazāk svarīgi par to ir
baznīcas gars, ko veido ar pašām
labākajām cilvēciskajām īpašībām
apveltīta draudze.

Draudzes arhīvam
un nākotnei

Draudze vēršas pie novadniekiem ar aicinājumu un lūgumu:
«Mūsu Dievnama ārējais tēls pamazām sāk atgādināt tā vēsturisko izskatu. Domājot par nā-

kotni, aicinām jūs pārskatīt vecāku vai vecvecāku foto albumus.
Iespējams tajos atrodas kādas
fotogrāfijas, kurās redzams baznīcas interjers vai kādas tā daļas.
Varbūt jums ir fotoattēli no laikposma, kad baznīca bija bez jumta, vai fotoattēli, kas uzņemti sakristejā. Būsim ļoti priecīgi, ja
atsūtīsiet mums šādus attēlus,
tie mums palīdzēs nākotnē dažādu lietu, piemēram, durvju restaurācijā.»
1) Foto attēlus ieskenētā veidā
varat sūtīt uz draudzes FB profilu
vai uz e-pasta adresi bertuladraudze@gmail.com
2) Varat nogādāt fotogrāfijas
uz Rūjienas Vēstneša redakciju
(tās pārfotografēs un tūlīt Jums
atdos). Tel.26587797.
3) Mēs varam ierasties pie
Jums un tās pārfotografēt. Jums
atliek tikai piezvanīt. (Laima
26450931 vai Harijs 28347616).u
Ilona Dukure
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Piektdien • 2019.gada 8.martā
Rūjienas novada Sociālais dienests
informē:
Sarkanais krusts atvērts trešdien
13.03. un 20.03.
no plkst. 8.10 līdz 10.00

Aicinājums pieteikties dalībai
Rūjienas novada attīstības
programmas 2019.-2025. gadam
izstrādes tematiskajās
darba grupās

Lai Rūjienas novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam izstrādes procesā iesaistītu
nozares speciālistus un sabiedrību, Rūjienas
novada dome aicina novada iedzīvotājus,
uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un
citus interesentus pieteikties līdzdalībai plānošanas dokumenta izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:
1. Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe, senioru politika - 11.martā plkst. 9:00,;
2. Uzņēmējdarbības vide un tūrisms 11.martā plkst. 12:00;
3. Transports, inženiertīkli, labiekārtojums
un vides aizsardzība - 11.martā plkst. 15:00;
4. Pārvalde un sadarbība - 12.martā plkst.
9:00;
5. Izglītība, kultūra, sports - 12.martā
plkst. 12:00.
Darba grupas notiks Rūjienas novada Tautskolas telpās, Skolas ielā 8A, Rūjienā
Lūdzam pieteikties līdzdalībai tematiskajās
darba grupās līdz 11.03.2019., plkst. 8.30, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu,
adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības grupu, elektroniski sūtot informāciju
uz e-pastu: liga.martinsone@rujiena.lv vai
arī zvanot pa tālr. 26126543
Aicinām ikvienu līdzdarboties Rūjienas
novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrādē!
Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Martinsone

Otrdien, 12. un 19. martā,

Rūjienā, Centra laukumā 6,
IU «Bīne» tirgos

mazlietotus apavus.
Ja jums ir neejoša, nevajadzīga TV,
audio, video un datortehnika vai
nolietota sadzīves elektrotehnika,
zvaniet – 29172003.
Pārdod skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 25603275.

Pārdod skaldītu
lapkoku malku

u Garums pēc klienta vēlmes.

Ar piegādi. Tel. 29268952; 29113945.

Rūjienas novada pašvaldība aicina pieteikties uz
Nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālista/-es amatu uz noteiktu laiku
Galvenie darba pienākumi:
• sagatavot domes lēmumu projektus un to pielikumus nekustamā īpašuma jautājumos;
• sagatavot ar nekustamo īpašumu pārvaldību izveidoto komisiju lēmumu projektus un protokolēt
komisiju sanāksmes;
• izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus, kas saistīti ar nekustamo
īpašumu pārvaldību, un sagatavot atbildes projektus;
• nodrošināt pašvaldības zemes fonda pārvaldību;
• nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašumu atsavināšanas procesa norisi;
• veikt vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes pārraudzību un uzturēšanu;
• izskatīt darījumus ar lauksaimniecības zemi, sagatavot atteikumus no pirmpirkuma tiesībām;
• Koordinēt mērniecības darbus, izskatīt un saskaņot zemes ierīcības projektus, robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plānu, robežu noteikšanas un apsekošanas aktus, inženiertopogrāfiskos
uzmērījumus;
• sagatavot zemes nomas līgumu projektus, reģistrēt noslēgtos līgumus datu bāzē;
• sekot nekustamo īpašumu nomas nosacījumu izpildei;
• pieņemt apmeklētājus nekustamā īpašuma jautājumos;
• nodrošināt dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Rūjienas
novada pašvaldībā noteiktajai lietu nomenklatūrai.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība zemes ierīcībā,
teritorijas plānošanā vai vides inženieru specialitātē;
• izpratne un zināšanas par nekustamā īpašuma pārvaldības, atsavināšanas un apsaimniekošanas
procesu pašvaldībā;
• prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, analizēt un apkopot to;
• prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot laiku, organizēt darbu un noteikt prioritātes
mērķu sasniegšanai;
• atbildība, iniciatīva, labas komunikācijas un komandas darba prasmes;
• prasme lietot grafiskās datorprogrammas tiks uzskatīta par priekšrocību;
• darba pieredze zemes ierīcības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; • labus darba apstākļus;
• profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas.
Cv, pieteikuma vēstuli un augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt Rūjienas
novada pašvaldības Kancelejas nodaļā, nosūtot pa pastu Rūjienas novada pašvaldībai, adrese:
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, lv-4240 vai nosūtīt uz rujiena@rujiena.lv ar norādi
«nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālista/-es amatam» līdz 2019.gada 15.martam
plkst.16:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207819.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rūjienas novada pašvaldība informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240;
tālrunis: 64216070; elektroniskā pasta adrese: rujiena@rujiena.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciāliste Dagnija Baldiņa, tālrunis 29419666;
elektroniskā pasta adrese: dagnija.baldina@persc.lv
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju
jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi rujiena@rujiena.lv.

Mob.t. 26587797

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie
īpašumi» (reģistrācijas Nr.40003294758)
2019.gada 27.martā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko
valsts nekustamā īpašuma atkārtotu mutisku
izsoli ar augšupejošu soli:
• Valdemāra ielā 41, Rūjienā, Rūjienas novadā
(kadastra numurs 9615 005 2011), kas sastāv no
zemes vienības 1200 m² platībā (zemes vienības
kadastra apzīmējums 9615 005 2011), par sākumcenu EUR 840, izsoles laiks pulksten 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš
minētā objekta izsolē, jāiemaksā nodrošinājums
10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas AS «SEB banka» Rīdzenes filiāles
kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī
jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu
laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt
pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā «Valsts
nekustamie īpašumi» Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām 80002000, 67024659,
26320958.
Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei
ir 2019.gada 25.marts, līdz pulksten 16.00, Vaļņu
ielā 28, Rīgā.
Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības,
kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas
prasības tiesā līdz izsoles dienai.
http://www.vni.lv

ZS «Selgas» pārdod pārtikas kartupeļus.
Tel. 26532235.
Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Viņas sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laurai Mellupei,
vecmāmiņu aizsaulē pavadot.

Rūjienas novada pašvaldība

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti.
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Skaidrītes Vīksnes
tuviniekiem, viņu kapu kalniņā pavadot.
Biedrība «Sarma»

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa,
Baltā smilšu kalniņā.

Mob.t. 26587797 www.307.lv
Atjaunots 1993.gada 21.maijā.

Skumju brīdī esam kopā ar Ināras Zariņas
piederīgajiem, viņu mūžībā pavadot.

Biedrība «Sarma»

