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Aktuāli____________________________________________________________„Kurmenīte”04.2011
Saulains sveiciens pavasarī!

Esam sagaidījuši laiku, kas pilns
ar plaukstošu ziedu un pumpuru
smaržu. Pavasaris – dzīvības,
iekšējas kņadas un rosības laiks aiz
loga rūts un sirds kaktiņā. Aprīlisviens no skaistākajiem pavasara
mēnešiem-sniegs
pamazām
atkāpjas, ledus kūst, priecīgi čalojot
ūdens tērcītes aiznes projām ziemas
mierīgo gurdumu. Čalo, zied,
smaržo un plūst...
Šajā mēnesī svinam pavasara
saulgriežus, krāsainus pavasara
svētkus. Varam izpaust savas
mākslinieku spējas un talantus olu
krāsošanā. Jau sen saimnieces ir
sacentušās -kurai tad būs skaistāk
izkrāsotas olas, interesantāki un
neparastāki ornamenti. Tiek celtas
gaismā vecmāmiņu gudrības olu
krāsošanā.
Protams,
veikalu
plauktos ir sastopams ne mazums
ķīmisku krāsu, bet dabīgais tomēr
ņem virsroku.
Šie ir pavasara atnākšanas
svinēšanas svētki-tieši tik raibi un
koši kā pats dzīvības pilnais
pavasaris. Ja pamanījāt- pat smaids
ir daudz biežāk sastopams viesis
apkārtējo sejās un arī pašam gribās
smaidīt.
Arī uz šiem svētkiem pašdarbnieki
gatavo svētku koncertu, lai
sagādātu atpūtas mirkli paši sev un
priecētu novada ļaudis. Apskatiet
arī pasākumu kalendāru vasaras
mēnešiem un ieplānojiet sev svētku
mirkli starp ikdienas darbiem.
Saulainas un smaidiem bagātas
Lieldienas!

Seminārs „Rasas pērlēs”
2011. gada 13. aprīlī LRAC „Rasas pērles” notika seminārs „Sociālās
uzvedības korekcijas programma sarežģītiem pusaudžiem un jauniešiem”.
Apmācību organizēja Semināru un konsultāciju centrs „Letija” sadarbībā ar
LRAC „Rasas pērles” vadību. Semināru vadīja praktizējoša klīniskā psiholoģe
Olga Kārkliņa. Viņa dalījās savā pieredzē, kādu guvusi strādājot nepilngadīgo
ieslodzījuma vietās. Semināra dalībnieki bija „Rasas pērlēs” strādājošie
sociālie darbinieki, psihologi, sociālie audzinātāji, direktore, medmāsa,
psihoterapeite, kā arī kolēģi no Tilžas internātpamatskolas un Baltinavas.
Ikviens semināra dalībnieks noslēgumā saņēma Semināru un konsultāciju
centra „Letija” izsniegto sertifikātu. Apmācību dalībnieki atzina, ka tā laikā
dzirdējuši vērtīgus padomus un idejas, kā arī apzinājuši metodes, ar kādām
veiksmīgāk nodibināt un attīstīt uz savstarpēju uzticēšanos balstītas un uz
sadarbību vērstas attiecības, kas palīdz izmainīt pusaudžu un jauniešu
nevēlamo uzvedību. Semināra laikā tika skaidrots arī tas, kādu iemeslu dēļ
pusaudži un jaunieši reizēm uzvedas sociāli nepieņemami vai pat pārkāpj
likumu. Tika analizēts, ko patiesībā pusaudži un jaunieši ar šādu uzvedību
vēlas pateikt saviem vecākiem, skolotājiem un līdzcilvēkiem. Semināra
dalībnieki kopīgi nonāca pie secinājuma, ka katram pusaudzim un jaunietim,
tāpat kā jebkuram no mums, ir nepieciešama nedalīta uzmanība, sapratne un
beznosacījumu mīlestība.
Santa Everte
Pavasaris modina dabu un darba sparu ikvienā no mums. Arī „Rasas pērļu”
pagalms, puķu dobes un iekoptais dārzs mostas. Lai to būtu vieglāk modināt,
aicinām atsaukties labvēļus un ziedot kūts mēslus, tomātu stādus vai citas
dārzam, pagalmam un puķudobēm tīkamas lietas.
Pateicībā - darbīgu un saulainu pavasari vēlot,
LRAC „Rasas pērles”

Sena Kataloniešu leģenda vēsta, ka Svētais Juris uzveica pūķi un izglāba
princesi. Vietā, kur pūķa asinis nopilēja zemē, uzziedēja skaista roze. Šis
varoņdarbs simbolizē gaismas, gudrības un mīlestības uzvaru pār tumsonību,
tādēļ 23.aprīlī cilvēki visā pasaulē dāvina cits citam rozes un grāmatas.
Atsaucoties uz šo leģendu Lazdukalna bibliotēka aicina Rugāju novada
iedzīvotājus laikā no 18. aprīļa līdz 29. aprīlim
dāvināt
Lazdukalna, Skujetnieku, Rugāju un
Tikaiņu bibliotēkām grāmatas.
Jūsu dāvinātas grāmatas priecēs daudzus bibliotēku lasītājus.

Santa Voiciša
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Zīmējumu izstāde Lazdukalna pagasta
bibliotēkā
„Visu krāsu summa”
Ligita Kalnēja, bibliotēkas vadītāja
Marta un aprīļa mēnesī Lazdukalna bibliotēkas
apmeklētājus priecēja skolēnu zīmējumu izstāde „Visu
krāsu summa”. Izstāde tapa ar Eglaines vizuālās mākslas
skolotājas Ivetas Usenieces laipnu atbalstu. Izstādi
projektēja, projektu nedēļas ietvaros, un izkārtoja
pagasta bibliotēkā skolnieces Krista Bleidere un Kristīne
Melnace.
Skolēni zīmējumi attēloja: Zaķa –kaķa gadu,
dabu, Vinniju Pūku, cimdu rakstus , maskas un citas
sadzīviskas tēmas. Par zīmējumiem labi atsaucās
pieaugušie lasītāji. Bibliotēkas atsauksmju grāmatā par
izstādi var lasīt; „ Vēroju izstādi ar lielu interesi,
bērniem ir dzīva fantāzija, košas krāsas un izdoma.
Vēlētos, lai šādas izstādes būtu biežāk.” bibliotēkas
lasītāja Līga. Jācer, ka labie vēlējumi iedvesmos
skolēnus jauniem, radošiem darbiem. Izstādē ar saviem
darbiem piedalījās 21 skolēns un 3. klases kolektīvs ar
zīmējumu – kopdarbu. Kopumā varēja aplūkot 48
zīmējumus. Katrs izstādes dalībnieks dāvanā saņēma
pildspalvu un pateicību no pagasta bibliotekāres un
projekta iniciatorēm Kristas un Kristīnes.
Gluži nemanot mūsu dzīvē ir ienākuši datori. Daudzas
atskaites, gan arī ikdienā vajadzīga informācija ir
atrodama un nosūtāma tikai ar šī tehnikas brīnuma
palīdzību. Jaunā paaudze iemaņas kā darboties ar datoru
apgūst skolā, bet ko darīt vecākai paaudzei, kuriem
darboties ar datoru liek pati dzīve, bet uz datorkursiem
Balvos nav iespējams izbraukāt?
Lazdukalna bibliotēkā balstoties uz Balvu
centrālās bibliotēkas pieredzi, un Lazdukalna vecākās
paaudzes ierosinājumu februāra un marta mēnesī
organizēja apmācības - pirmo iemaņu apgūšanai darbā
ar datoru gados vecākiem cilvēkiem. Apmācībām
pieteicās 10 cilvēki, apmācības veica pagasta
bibliotekāre un pagasta sociālā darbiniece Anita Gavare.
Apmācības notika divās grupās reizi nedēļā un
dalībnieki apguva darbu ar programmu Microsoft Office
Word, izveidoja e-pastus, un mācījās izlasīt un nosūtīt
vēstules, darbojās ar meklētāju programmu Google,
iemācījās internetā lasīt ziņas un laikrakstus. Tiem ,
kuriem bija nepieciešams mācīja arī atskaišu nosūtīšanu
EDS. Daudz , kas dalībniekiem būs vēl jāapgūst
pašmācības ceļā, bet galvenais viņi vairs nebaidās no
datora.
Noslēguma nodarbībā katrs dalībnieks saņēma
Suminājumu par uzdrīkstēšanos un uzrādītajām
zināšanām apgūstot pirmās iemaņas pie datora.
© 2011,Rugāju novada izdevums

Foto: L.Kalnēja, Zīmējumu izstāde „Visu krāsu summa”

Foto: L.Kalnēja,
datorapmācības
bibliotēkā.

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rīta dzīvības dziesmu,
mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Priecīgas Lieldienas visiem Lazdukalna
bibliotēkas lasītājiem un Rugāju novada
iedzīvotājiem!
Bibliotekāre Ligita
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Lauris Krēmers – jaunais un talantīgais treneris
Rugājos.
Edgars Konivals
Laura ģimene – viņa stiprā pils.
Lauris Krēmers dzimis 1983.gada 5.septembrī Balvos,
ir jaunākais dēls Ritas un Pētera Krēmeru ģimenē. Bērnību
pavadījis kopā ar vecāko māsu Lindu. Vecākiem ir zemnieku
saimniecība, kurā neiztikt bez dēla palīdzīgās rokas. Laura
vecāki lepojas ar dēlu, uzsver viņa atbildības sajūtu, kura ar
katru gadu kļūst lielāka, priecājas, ka pirmajā vietā viņam ir
darbs, īpaši treniņi ar jauniešiem. Laura izvēlēto profesiju
ģimene pilnībā atbalsta, mamma regulāri ir kopā ar viņa
trenētajām komandām sacensībās, sajūsminās par uzvarām, jūt
līdzi neveiksmēs.
Skolas laiks.
Lauris mācības uzsācis Rugāju vidusskolā, tad
turpinājis Gulbenes vidusskolā, profesionālās iemaņas sportā
ieguvis, mācoties Gulbenes Sporta skolā. Ar interesi mācījies
Bulduru dārzkopības vidusskolā, apgūstot kārtībnieka
specialitāti, pēc tam izglītību ieguvis Latvijas Universitātes
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
Ar basketbolu uz „tu”.
Pirmās iemaņas basketbolā gūtas mājas pagalmā, kad
kopā ar draugu katru vakaru spēlēja groza bumbu. Bet 1.klasē
sporta stundās Rugāju vidusskolā, skolotāja Jāzepa Seņkas
pamudināts, īpašu uzmanību sāka veltīt sportam. Īpaši
basketbolam tā nopietnāk pievērsies no 12 gadu vecuma.
Pirmais basketbola treneris bija Juris Bašķers. Viņš Laurim
iemācīja basketbola pamatus, lika iemīlēt šo spēli, sekmēja
jaunieša izaugsmi. Autoritāte basketbolā Laurim ir basketbola
treneris Pēteris Višņēvics un, protams, pasaulslavenais Šakils
O’Nīls.
Pirmie sasniegumi un kuriozi.
Pirmie sasniegumi ir uzvaras Latvijas Jaunatnes
basketbola līgā. Lauris kautrīgi stāsta, ka ir trīskārtējs Latvijas
čempions starp tehnikumu komandām, divkārtējs Baltijas
vicečempions starp tehnikumu basketbola komandām, uzsverot,
ka visi lielie sasniegumi vēl tikai priekšā. Kuriozs? Nu kur bez
tā – basketbola spēles laikā Lauris, veicot slam dunk, nolauzis
grozu.
Darba gaitas Rugājos.
Lauris ir uzticīgs Rugājiem, savam dzimtajam
novadam. Studējot LU 5.kursā, sāka strādāt Balvu bērnu un
jauniešu sporta skolā par basketbola treneri un Rugāju pagasta
padomes Sporta namā par vadītāju. Kad tika izveidots Rugāju
novads, izveidoja arī izglītības iestādi – Rugāju Sporta centrs,
kurā Lauris veic direktora un basketbola trenera pienākumus.
Kā sporta centra direktors viņš vada izglītības iestādi un
koordinē sporta norises novadā. Sadarbojoties ar novada
pašvaldību, jaunais un enerģiskais direktors ir radījis labvēlīgus
apstākļus tam, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja
nodarboties ar dažādiem sporta veidiem visu gadu. 2010.gada
augustā Rugājos viesojās Valsts prezidents Valdis Zatlers. Viņš
ļoti atzinīgi novērtēja Laura ieguldījumu novada sporta jomā,
vēroja jauno basketbolistu spēli un bija gandarīts par trenera
sadarbību ar jauniešiem, viņa degsmi un entuziasmu.
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Daudzsološs basketbola treneris.
Lauris kā treneris ir stingrs, prasīgs un godīgs. Viņš
uzskata, ka sportistiem jābūt mērķtiecīgiem, neatlaidīgiem un
pacietīgiem. Lauris vēlas, lai audzēkņi saprot, ka ir vajadzīgs
smags darbs, lai kaut ko sasniegtu. Mērķis nav tikai uzvaras,
bet vēlme iemācīt spēlēt tā, lai var iet tālāk. Caur basketbolu
treneris grib ieaudzināt atbildības sajūtu pret savu komandu,
treneri un darbu kopumā. Jauniešiem viņš novēl nepamest
visu pie pirmajām neveiksmēm, kā arī neapstāties pie
pirmajiem panākumiem, atcerēties, ka vienmēr ir kur tiekties
un vienmēr var labāk. Visu var panākt ar neatlaidīgu darbu.
Jauniešu autoritāte.
Enerģiskais treneris ir iemantojis jauno basketbolistu
cieņu, ir kļuvis par viņu autoritāti, ar viņu zēni ļoti labi
saprotas, respektē viņu, augstu vērtē viņa spēju motivēt
jauniešus sportot. Trenera pienākumus Lauris veic ar atdevi
un sirdsdegsmi. Regulāri vasaras nogalē Lauris organizē
treniņnometnes jaunajiem basketbolistiem, jo tas ir
nepieciešams, lai sekmīgi uzsāktu jauno sezonu. Laura pirmie
audzēkņi (1991.g.dzimušie zēni) ir devušies plašajā pasaulē
un meklē savu vietu dzīvē, bet gandarījums ir tas, ka viņi
nedēļas nogalē iegriežas Rugājos, lai kopā uzspēlētu
basketbolu. Lauris ir radošs, aktīvs, enerģisks, atsaucīgs, labs
paraugs jauniešiem, vienmēr azartisks, ar humora dzirkstelīti.
Laura dzīvesstāsts ir sameklējams virtuālajā
enciklopēdijā www.gramata21.lv sadaļā alfabētiskā
meklēšana, burts K.

Noslēdzies konkurss „Jaunais sporta
žurnālists”.
„Sports latviešiem bijis uzticams ceļa biedrs cauri
gadsimtiem. Kā īstens draugs tas bieži līdzējis dzīves likstās,
kā gudrs skolotājs tas mūs veidojis.”
/Vilnis Baltiņš./

Jau vairākus gadus Balvu Valsts ģimnāzijas
skolēni aktīvi darbojas virtuālās enciklopēdijas “Latvijas
ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa” veidošanā, piedaloties
dažādos radošo darbu konkursos. Šajā mācību gadā
skolēniem bija iespēja pārtapt par sporta žurnālistiem,
intervējot savā un kaimiņu novados pazīstamus cilvēkus,
kuru dzīvē sportam ir liela nozīme. Tā bija lieliska iespēja ne
tikai pašiem jauniešiem iepazīt mūspuses sportistu
dzīvesstāstus, bet ļaut iepazīstināt visus interesentus, radīt
interesi par virtuālajā enciklopēdijā minētajiem cilvēkiem.
Šogad šajā konkursā piedalījās Balvu Valsts
ģimnāzijas skolnieces Ieva Lauskiniece, kura intervēja sporta
skolotājus, trenerus, sporta meistarus svarbumbu celšanā Jāni
un Aināru Dokānus, Elvita Zelča intervēja sporta skolotāju
Ivetu Kacēnu, Laura Gercāne un Laura Jermacāne intervēja
daudzsološos, jaunos šķēpmetējus Zigismundu un Katrīnu
Sirmos. Māra Kairiša intervēja Kairišu dzimtas sportiskos
vīriešus. Balvu Valsts ģimnāzijas meiteņu komandai
pievienojās Eglaines pamatskolas 9.klases skolnieks Edgars
Konivals, rakstot par savu sporta favorītu – treneri Lauri
Krēmeru. Iesūtītos darbus vērtēja kompetenta žūrija: LSPA
turpinājums 5 lpp...
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turpinājums no 4 lpp...

profesors, Senāta priekšsēdētājs
Uldis Grāvītis, virtuālās enciklopēdijas radītāja Laura Kalinka,
Sporta muzeja pētniece Rita Apine, VISC Interešu izglītības
vadītāja Astra Aukšmuksta, Radio pārstāve Inita Krese,
basketboliste Dzintra Grundmane un sporta žurnālists Guntis
Keiselis.
2011.gada 1.aprīlī skolēni tika uzaicināti uz konferenci
„Sportiska tauta – stipra tauta”, kura notika Latvijas Sporta
muzejā. Konferencē ar zinātniskajiem darbiem uzstājās 6 skolēni,
pēc tam sekoja darbu izvērtējums, virtuālās enciklopēdijas
sadaļas „Jaunais sporta žurnālists” atvēršana un laureātu
apbalvošana.
Konkursā bija pārstāvētas 18 skolas, 2 augstskolas,
vērtēšanai tika iesniegti 64 darbi, bet virtuālajā enciklopēdijā ir
ievietoti tikai 45 skolēnu darbi. Sportistu dzīvesstāsti tika vērtēti
vairākās nominācijās un pa klašu grupām. Eiropas Parlamenta
balva – brauciens uz EP - tika piešķirta RSU studentei, Špoģu
vidusskolas, Limbažu 3.vidusskolas un Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolēniem. Patīkami, ka visi mūsējo darbi ir augstu
novērtēti un ievietoti enciklopēdijā. Balvu Valsts ģimnāzijas
komanda ieguva 3.pakāpes diplomu pamatskolu grupā, šai grupā
1.un 2.pakāpe netika piešķirta.
Mūsējiem neizpalika balvas arī individuālajā vērtējumā.
Māra Kairiša saņēma 3.pakāpes diplomu un grāmatu par mākslas
vingrošanu, bet Edgars Konivals - balvu no Latvijas Basketbola
savienības par oriģinālu pieeju dzīvesstāsta veidošanā.
Skolēni un skolotājas Lūcija Jermacāne un Ināra Konivale
bija gandarītas gan par paveikto, gan par izdevušos pasākumu.
Dalībniekiem bija noorganizēta interesanta ekskursija Latvijas
Sporta muzejā, tikšanās ar basketbola slavenībām, tika gūtas
atziņas, kuras noderēs turpmāk. Skolēni saka paldies visiem, kuri
uzticēja savus dzīvesstāstus. Minēto sportistu dzīvesstāsti lasāmi
www.gramata21.lv

19.aprīlī skolēni – dzīvesstāstu autori –
savus darbus prezentēs sporta skolotāju
metodiskās apvienības sanāksmē un iepazīstinās
klātesošos ar virtuālo enciklopēdiju.
Par atbalstu, atsaucību un sapratni
paldies sakām Rugāju novada pašvaldībai, īpaši
Ritai Krēmerei, kā arī šoferītim Valdim.
Ināra Konivale

Foto: I.Konivale, mirklis no laureātu apbalvošanas.

Valodu nedēļa Eglaines pamatskolā
Rasma Zuša
Marta un aprīļa mijā Eglaines pamatskolas 5.-9. klašu
skolēniem notika valodu nedēļa. Tā sākās ar rokrakstu
konkursu. Glītākā rokraksta īpašniece izrādījās Santa
Mārtuševa. Arī Aļonas Razgulovas rokraksts tika novērtēts
atzinīgi. Vēl skaisti rokraksti ir Kristiānai Zizlānei, Inesei
Losevai, Diānai Burkai. Daudzi skolēni pierādīja , ka var rakstīt
loti glīti, ja tikai pacenšas.
Nākošajā dienā gan skolotājiem , gan skolēniem
vajadzēja runāt latgaliski .Jāsaka gan, ka daudzi skolēni vairs to
lāgā neprot .Žēl, jo tā mēs sākam zaudēt sava novada raksturīgu
īpatnību un kļūstam neinteresantāki pasaulei. Vēl bija jāatbild
uz viktorīnas ‘’Vai tu pazīsti Latgali?’’ jautājumiem. Pareizas
atbildes iesniedza Kristīne Melnace un Elvijs Burka. Gandrīz
visas atbildes bija sameklējušas arī Sintija Kaļva, Zaiga Jurkāne
un Krista Bleidere.
Trešdiena bija veltīta krievu valodai. Skolotāja Irīna
© 2011,Rugāju novada izdevums

Krivošejeva bija sagatavojusi tematiskus uzdevumus
par gadalaikiem. Skolēni noskatījās multfilmu,
runāja dzejoļus, demonstrēja tērpus atbilstoši
gadalaikiem. Savukārt, ceturtdien skolēni radīja
zināšanas un prasmes angļu valodā.
Nedēļu noslēdza pasākums dzimtajā valodā.
Lai gan tajā vajadzēja pasvīst arī pie gramatikas
uzdevumiem, tie mijās ar izteiksmīgo runu, šarādēm,
mēmo šovu. Tā nemanot aizritēja laiks , bet valodas
mācība nemaz nelikās garlaicīga. Visvairāk punktu
sapelnīja 9.klase, aiz viņiem palika piektklasnieki,
no kuriem pavisam maz atpalika 6. klase, kam
sekoja septītie, bet šoreiz nepaveicās astotajiem.
Ko deva šī nedēļa? Interesanti pavadīts laiks,
skats uz valodām no citas puses, pārdomas par
attieksmi pret savu un citu valodu, iespēja radoši
izpausties un saliedēti darboties klases kolektīvā.
-5-
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Līga Kravale
/Rugāju Jauniešu iniciatīvu –
interešu centra vadītāja/

30.aprīlis - LIELĀS TALKAS DIENA!
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba
sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas
valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008. gada 3. maijā.
Šī gada Lielās Talkas akcents būs Vides izglītība - pētot gaisa piesārņojumu 26 Eiropas pilsētās, konstatēts, ka no gaisa
piesārņojuma mirst 2,6 reizes vairāk nekā no asins vēža, 4 reizes vairāk nekā no AIDS un 1,5 reizes vairāk, nekā iet bojā
satiksmes negadījumos.
Pasākumu kuplinās Pagalmu labiekārtošanas kustība - mērķis - apzinot iedzīvotāju vēlmes un iespējas, aicināt pašus
iedzīvotājus, pašvaldības, namīpašniekus, uzņēmējus, ainavu arhitektus, dārzniekus, arhitektus, augstskolu studentus un
pasniedzējus, kā arī ikvienu interesentu uz dažādu līmeņu sadarbību, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu piemājas vidi, kas
daudzviet, it īpaši galvaspilsētā, ir cilvēku atpūtai nepiemērota. Un tā kā izpratne par vidi un pasauli kopumā sākas piemājas
pagalmā, vēlamies kopā ar iedzīvotājiem salauzto soliņu un šūpoļu vietā izgatavot jaunus, uzlabot apstādījumus, ierīkot
smilšukastes, uzstādīt basketbola grozus, kā arī veikt citus sakopšanas un labiekārtošanas darbus.
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu
pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un
rūpēties par vidi sev apkārt.
Projekta realizēšana. Gadskārtējs pasākums - katru pavasari!
Vēsture. Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms trim gadiem - ar talku 2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana
Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. Nākamās talkas notika 2009. gada 18. aprīlī un 2010. gada 24. aprīlī. Aptuvenie aprēķini
liecina, ka šajos trīs vides sakopšanas pasākumos kopumā ir piedalījušies 310 000 entuziastu.
Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents Valdis Zatlers.
Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot
nepiesārņotā, skaistā vidē.
Talkošanas daudzveidība. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus,
radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam
un pārējiem!
Pasaulē. Kopš 2008. gada astoņās pasaules valstīs savas zemes sakopšanas talkās kopumā piedalījušies 1 300 000 cilvēku.
Nacionāla mēroga atkritumu vākšanas pasākumi ir notikuši ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Slovēnijā, Rumānijā,
Portugālē, Kostarikā un Indijā. Turklāt Nepālā 2010. gada maijā kāda alpīnistu grupa sakopa arī Everestu. Plānots, ka šogad,
2011. gadā, nacionāla mēroga talkošanas kustība aizsāksies arī Somijā, Itālijā, Ukrainā, Austrālijā, Brazīlijā un Serbijā.
Savukārt 2012. gadā starptautiskā domubiedru grupa „Let`s Do It", kuras koordinācijas centrs atrodas Igaunijā, iecerējusi
organizēt Vispasaules talku.
Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir - vēlēšanās to darīt!
Lielā Talka notiek sestdien, 30.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā.
Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga LIELĀS TALKAS
KOORDINATORS! Savukārt dažādas pašvaldības izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti
ikvienā pilsētā un novadā organizē kolektīvas talkas un oficiāli piesaka savas TALKAS ATBILDĪGO.
TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI. Tos bez maksas būs iespējams saņemt 30.aprīlī
talkošanas vietā
PIEPILDĪTIE ATKRITUMU MAISI JĀATSTĀJ REĢISTRĒTAJĀ TALKAS VIETĀ UN JĀINFORMĒ TALKAS
ATBILDĪGAIS.

Pirms došanās talkot, lūdzu, izlasi INSTRUKCIJU!
KAD UN CIKOS?
Lielā Talka notiek sestdien, 30.aprīlī, no plkst. 9:00 - 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā!
KUR TALKOT?
Savu talkošanas vietu jautā tuvākajā pašvaldībā Lielās Talkas Koordinatoram vai noskaidro mājas lapā www.talkas.lv, sadaļā
„Talkas vietas". Tur Tu vari ērti apskatīt visas oficiāli reģistrētās talku vietas, ko organizē aktīvākās pašvaldības, izglītības
iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti. 30.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām.
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Katrā reģistrētajā talkas vietā ir sava Atbildīgā persona. Piefiksē viņa tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā vari
sazināties!
KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?
Lielās Talkas atkritumu maisi šogad ir dzeltenā krāsā un talcinieki tos bezmaksas varēs saņemt tikai un vienīgi 30.aprīlī ikvienā
www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek tikai šajos maisos un nekur citur tos
šogad nav iespējams saņemt.
KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS?
Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašvaldība. Savus piepildītos maisus atstāj
TIKAI reģistrētajā talkas vietā un par to atrašanās vietu informē talkas Atbildīgo.
KO IESĀKT AR AIZDOMĪGIEM ATKRITUMIEM UN MIRUŠIEM DZĪVNIEKIEM?
Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai nenosakāmiem šķīdumiem, akumulatorus, kā arī citus
bīstamus atkritumus - neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu atrašanās vietu informē Talkas Atbildīgo! Bet ja talkojot dabā vai
pilsētas teritorijā uzej mirušu dzīvnieku - neaiztiec to, bet gan ziņo attiecīgajai pašvaldībai. Savukārt, ja ieraugi vairāk kā divus
ievainotus vai bojā gājušus dzīvniekos, ziņo operatīvajam dienestam pa tālruni 112.
KĀ APĢĒRBTIES?
Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un kreklu vai jaku ar garām piedurknēm. Kājās velc slēgtus
apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass priekšmets. Galvā liec cepuri vai
lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās arī no ērču kodieniem!
KO ŅEMT LĪDZI?
Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba cimdus, savus ģimenes locekļus, draugus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un pats
svarīgākais - darba prieku!
Atgādinām, ka talkošanas vieta nedrīkst būt privāta teritorija! Mīļais talciniek, lūdzu, esi godprātīgs un
atbildīgs!
/materiāls no Lielās Talkas mājaslapas/

Rugāju novadā Lielās Talkas aktivitātes sāksies jau
29.aprīlī no plkst.13:00-16:00
Rugājos skolēnu pulcēšanās uz sakopšanas talku vidusskolas
pagalmā; Lazdukalnā skolēnu pulcēšanās Eglaines
pamatsskolas pagalmā;
30.aprīlī no plkst. 9:00 tiek aicināti talkotāji visā novada
teritorijā, pulcēšanās pie novada domes ēkas Rugājos, pie
pagasta pārvaldes ēkas Lazdukalnā, Skujetniekos pie feldšeru
punkta.
Lielās talkas atbildīgie – Jānis Ločmelis,
t.nr.27808286,
e-pasts janis.locmelis@rugaji.lv
Dzidra Šmagre, t.nr.26382209, e-pasts
dzidra202@inbox.lv,
koordinators - Līga Kravale, 27818471, e-pasts
liga.kravale9@inbox.lv

Krāsainas Lieldienas!

Pieteikta talka Rugāju novadā arī ir:
Sileniekos - Aldis Dreimanis, t.nr.27860101, e-pasts
flyer07@inbox.lv,
Ceļa posms Rugāji-Lubāna no Pededzes tilta līdz
Jatskalninam - apmēram 5km!
UZ TIKŠANOS 30.APRĪLĪ!
Dzīvosim skaisti!
Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
Talka 20.05.
AS "Latvijas valsts meži" - Aldis Zaremba , t.nr.26395262 epasts a.zaremba@lvm.lv, Pieteikšanās līdz 13.05. Precīzu
talkas norises vietu (Lazdogas ezera apkārtne), lūdzu
noskaidrot pie kontaktpersonas!

© 2011,Rugāju novada izdevums
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ZZ čempionāts
Gita Daukste, Madara Paidere
Rugāju novada vidusskola
„ZZ čempionāts” ir trakas sacensības starp
klasēm visā Latvijā, kurās, pārbaudot drosmi,
cīņassparu, atjautību, radošumu un klases
vienotību, zelta zivtiņa dāvā neaizmirstamus
piedzīvojumus un lieliskas balvas pašām
draudzīgākajām klasēm. Mēs, 8.klase, ar
audzinātāju Viju Lancmani jau otro gadu
varējām sevi pierādīt „ZZ čempionātā”, kurš nu
jau ir kļuvis par vienu no mūsu klases tradīcijām.
Ja pagājušajā gadā neveicās tik labi, kā bijām
domājuši, tad šogad veicās pat labāk, nekā bijām
cerējuši. „ZZ čempionāts” notiek 3 posmos:
mājas darba sagatavošana un iesūtīšana,
pusfināls un tad lielais fināls Rīgā. Mājas darbu
izveidošanai nebija daudz laika, tāpēc nācās
krietni piepūlēties un uz skolu nākt pat
brīvdienās. Kopējiem spēkiem mēs visu
paveicām, uz atlika gaidīt rezultātus. Neilgi pēc
tam mēs uzzinājām, ka esam izvirzīti uz „ZZ
čempionāta” pusfinālu Ludzā. Mēs bijām ļoti
iepriecināti par šādu notikumu, bet satraukuma
vispār nebija. Izpildījām nākamos norādījumus,
un 15.aprīlī Ludza mūs sagaidīja ar saulainu,
pavasarīgu laiku. Čempionāts sākās ar gājienu,
kuru atklāja tieši mūsu klase. Sporta zālē, kurā
notika „ZZ čempionāts”, bija iespaidīgs
skaļums- dalībnieku un fanu emocijas, dažādas
taures un mūzika- tas viss radīja īsto atmosfēru.
Uzdevumi šogad bija grūtāki nekā pērn, un tie
bija gan sportiski, gan zināšanas pārbaudoši.
Mums bija jāveic mazā stafete, kurā bija jāskrien
ar dažādām piepūšamajām lietām- pamperiem,
kurpēm, slēpēm, zivtiņu; aklā stafete; batuta
uzdevums; prāta spēles; telefonu stafete; vārdu
likšana pa burtiem; piepūšamās atrakcijas jeb
lielā jautrības stafete; Adidas skrējiens;
European
Hit
Radio
radioprogrammas
ierakstīšana, kā arī stafete, kurā jāizvairās no
lieliem, kustīgiem maisiem, skrienot pa laipu.
Labi rezultāti mums bija ļoti daudzos
uzdevumos, bet viens no vislabākajiem
rezultātiem bija Adidas skrējienā un kapteiņu
sacensībās- mūsu komandas kapteinis Nauris
noskrēja vajadzīgo attālumu visīsākajā laika
posmā, kā arī uzvarēja kapteiņu sacensībās,
nopelnot sev un klasei dažādas balvas. Arī
skolotājiem bija savs uzdevums- jādejo deja
kopā ar karsējmeitenēm, un mūsu audzinātājai
-8-

tas ļoti labi sanāca! Apbalvošanas ceremoniju sagaidījām ar
lielu nogurumu un arī prieku par padarīto darbu. Kad sāka
apbalvot pirmo četru vietu ieguvējus, domājām, kā viņiem ir
paveicies, bet tad bijām šokā- 6.-8.klašu posmā kā 2.vietas
ieguvēja tika nosaukta Rugāju novada vidusskolas 8.klase! No
sākuma neticējam un pat apjukām, bet, saņemot zelta čemodānu
kā finālistu simbolu, bijām neizsakāmi laimīgi- mēs to bijām
pelnījuši.☺ Rugāju novada vidusskolu 10.-11.klašu grupā
pārstāvēja 11.klase ar audzinātāju Astrīdu Piļku, un arī guva
labus rezultātus- 6.vietu. Lai Rīga saturās- astotie nāk! „ZZ
čempionāts” ir krietnas draudzīguma devas pieplūdums klases
kolektīvā un kolosāli piedzīvojumi, ko atcerēties, un mēs
iesakām to izbaudīt ikvienai klasei!

Foto: no Gitas Daukstes personīgā arhīva

Profesijas iegūšanas iespējas Rankas arodvidusskolā
Valdis Lazda,
Direktora vietnieks praktiskajā apmācībā
Atrasties pārmaiņu virpulī ir grūti. Cilvēks meklē Gaismu.
Skolotājam Gaisma ir audzēkņa vēlme darboties un apgūt
izvēlēto profesiju, redzēt jauniešu acīs gandarījuma dzirksti par
paveikto. Rankas arodvidusskolā skolotājiem gandarījumu dod
topošie pavāri un būvizstrādājumu galdnieki, pavāra palīgi un
galdnieku palīgi. Tā ir skola vienīgā Vidzemes reģionā, kurā
var apgūt pirmā, otrā un trešā līmeņa profesionālo izglītību.
Pašlaik profesionālās izglītības iestādes ir pārmaiņu priekšā un
Rankas arodvidusskola tās pieņem un spēj mainīties.
Skola, piedalās ESF projektos un tos realizējot, ir ieguvusi
materiāli un sociāli. Kabinetu remonti, mācību materiālu
izveide un tehnisko līdzekļu papildinājums rosina skolotājos
vēlmi darboties un rast jaunus izaicinājumus. Audzēkņiem
iespējams saņemt mērķstipendiju un valsts garantēto stipendiju,
kas ir nozīmīgs finansiāls atbalsts un pašreizējā ekonomiskajā
situācijā, šis nav mazsvarīgs faktors. Tas ir liels atbalsts
ģimenēm, kurās ir jaunieši vecumposmā, kad tiek iegūta vidējā
izglītība. Profesionālās izglītības vērtība ..turpinājums 9lpp
© 2011Rugāju novada izdevums
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turpinājums no 8 lpp... jauniešu acīs pieaug.

Skolā iegūtais arods var būt pamats dzīvei.
Jaunieši, kuri izvēlējušies mācīties amatu,
ātrāk kļūst patstāvīgāki ātrāk spēj sevi
materiāli nodrošināt ar iztikas līdzekļiem.
Šobrīd skola realizē ESF projektu, kura mērķis
modernizēt mācību procesu, ieviešot e-mācību
vidi, tā rodot iespēju audzēkņiem turpināt
mācības, situācijā, kad nevar apmeklēt skolu
klātienē Skolā turpinās darbs pie mācību
kabinetu un darbnīcu uzlabošanas. Galdnieku
darbnīcā veikts kapitālais remonts. Iegādātas un
uzstādītas profesionālās stacionārās galdniecības
darbmašīnas- lentes slīpmašīna un frēzmašīna.
Arī skolas virtuvē veikts kapitālais remonts un
iegādātas jaunas virtuves iekārtas, kur jaunieši
varēs gūt pirmās darba iemaņas mācību prakses
laikā.
Skola sadarbojas ar Vidzemes reģiona darba
devējiem gan ēdināšanas pakalpojumu, gan
kokapstrādes jomā. Katru gadu piedalāmies
konkursā- „Krēsls”. Atzinības rakstus 2010. gadā
nominācijā būvizstrādājumu galdnieks un
galdnieks , saņēma divi skolas audzēkņi. Kā arī
konkursā „Kokizstrādājumu izgatavošana ar
rokas elektriskajiem instrumentiem” ieguva
vienu no trim atzinībām par oriģinālāko
izstrādājumu. Skolā tiek rīkoti konkursi, praktiski
semināri, organizētas mācību ekskursijas uz
izstādēm, kur audzēkņi uzzina par jaunākajiem
materiāliem, iekārtām un to izmantošanas,
pielietošanas iespējām.
Skola iesaistījusies Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta projektā ”Mācību korpusa un
dienesta viesnīcas ēku renovācija atbilstoši
augstiem energoefektivitātes standartiem un
izmantojot videi draudzīgus būvniecības
materiālus un izstrādājumus”, ir gūts finansiālais
atbalsts. Tā rezultātā skolu un dienesta viesnīcu
gaida patīkamas pārmaiņas, tiks nomainīti logi,
ārdurvis un nosiltinātas ēku ārsienas un jumti.
Audzēkņiem brīvā laika aktivitātes saistītas ar
dažādiem sporta veidiem-vieglatlētiku, volejbolu,
futbolu. Šiem jauniešiem aktīvais dzīves veids
palīdz sasniegt labus rezultātus ne tikai sporta
stundās, bet arī dažādās sacensībās. Mēs
lepojamies
ar
2010./2011.m.g.
gūtajiem
rezultātiem Profesionālās izglītības sporta kluba
„AMI” spartakiādē Vidzemes zonā:
meitenes čempiones dambretē, telpu futbolā, 2.
vieta rudens krosā; zēni čempioni šautriņu
mešanā un 3. vieta svaru bumbu celšanā.
Mēs lepojamies par tautisko deju kolektīva raito
sadancošanu Tirzā, Rankā, Gulbenē. Arī par
Gulbenes novada deju kolektīvu skatē iegūto
otrās pakāpes diplomu. Paldies audzēkņiem un
viņu vadītājai par atvēlēto laiku dejai. Skolas
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vokālais ansamblis priecē ar skanīgām dziesmām .Dziedāt patīk gan
meitenēm, gan zēniem.

No Rugāju novada būvizstrādājumu galdnieka profesiju apgūst Zušs
Kristaps. Pašlaik Kristaps mācās 2. kursā. Mācību praksēs skolā
Kristaps ir apguvis prasmes darboties ar dažādiem darbgaldiem, rokas
elektriskajiem instrumentiem un ir sevi pierādījis, ka ir spējīgs mācību
praksi turpināt uzņēmumā Balvos SIA „”AMISA”.
Sīlis Arvīds pašlaik atrodas finiša taisnē, jo mācās pēdējā kursā par
pavāru un atrodas kvalifikācijas praksē. Kvalifikācijas prakse ir kā
pārbaudījums savu prasmju nostiprināšanai pirms darba gaitu
uzsākšanas.
Bruģis Aivars un Razgalis Alvis mācās par pavāriem otrajā kursā. Kā
redzams, pavāra profesija ir iecienīta puišu vidū.
Pateicamies mūsu skolas audzēkņu vecākiem, skolu skolotājiem par
bērnu audzināšanu un atbalstīšanu profesijas apguvē.
Rankas arodvidusskolā apgūst profesijas, kuras vienmēr ir bijušas
cieņā. Pavārs un galdnieks ir amati, kuri pieprasīti un stabili, kuri
neslēpjas zem smalkiem nosaukumiem, kuru būtība nav saprotama.
Skolā ir iespēja mācīties kursos: B kategorijas autovadītāja un
traktortehnikas tiesību iegūšanai;
F kategorijas meža mašīnu vadītāja tiesību iegūšanai;
mednieku, medību vadītāja;
motorzāģa, krūmgrieža vadītāja apliecības iegūšanai.
Rankas arodvidusskolas priekšrocības: moderna materiālā bāze,
draudzīgs audzēkņu un skolotāju kolektīvas, lēta sadzīve un ēdināšana,
kas ir svarīgi šajā ekonomiskajā situācijā. Rankas arodvidusskola ir
atvērta sadarbībai, radošam garam, jauninājumiem un attīstībai, tā ir
elastīga savā pieejā problēmu risinājumiem.
Mājas lapas www.rankasarodvidusskola.lv ļauj ieskatīties vairāk skolas
sadzīvē.

Foto: Alvis Razgalis
pavāru mācību
laboratorijā.

-9-

Notikumi__________________________________________________________ „Kurmenīte”’04.2011
Velga Vīcupa

Novada muzejs stāsta: M. Stradiņas atmiņas
par Rugāju mājām

Pagasta valdes nams
Tā bijusi pirmā māja Rugājos, celta 19. gadsimta
nogalē kā Aleksandropoles muižas krogs, jo šeit bija
izdevīga vieta- ceļu krustojums.
Ēka bija gara koka būve ar sienu vidū, kas atdalīja
vienu mājas daļu no otras. Mājas kreisajā pusē bija
seši nodalījumi ar gaiteni vidū. Tur sēdēja
priekšsēdētājs, sekretārs, skrīveris, mašīnrakstītāja,
advokāts un apkārtrakstu daļa. Mājai labajā pusē bija
stodols, kur pūtināja zirgus, braucot uz Rīgu, un maza
vieta, kur gulēt pašiem un krodziņš. Šo ēkas galu
nojauca, tajā vietā 1939. gadā pagasts ielika pamatus
jaunajai pagasta valdes ēkai. Vēl līdz galam
nepabeigtu to 1940. gadā nacionalizēja padomju vara,
pagasta valde tā arī nepaspēja pāriet jaunajā mājā. Te
tūlīt iekārtojās MTS kantoris ar politnodaļu komunista
Krauzes pavadībā, un Macņeva vadībā izveidoja
dzīvokļus iebraucējiem. 1950 gados te atkal iekārtoja
dzīvokļus. Vēlāk šajā ēkā ierīkoja Rugāju bērnudārzu,
līdz 80. gadu beigās uzbūvēja jaunu. Ēka pastāvēja vēl
līdz 1989. gadam. Māju nojauca. Ir tikai pamati un 2
kāpnes uz bijušās mājas durvīm. Bijušās pagasta
valdes mājas vietā tagad aug puķes. Stodala daļas
vietā aug tūjas un ir vēl pamatu drupas.

Latvijas kausa izcīņas svarbumbu celšanā
Rugāju posma rezultāti
Lauris Krēmers, Rugāju sporta nama vadītājs
Šī gada 16. aprīlī Rugāju sporta centrā norisinājās
Latvijas kausa izcīņa svarbumbu celšanā. Sacensībās
piedalījās sportisti no visas Latvijas, vairāk nekā simts
dalībnieki.
Kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Rugāju sporta centra
komanda, 2. vietu RTU komanda, savukārt, 3.vietuDaugavpils komanda.
Rugāju sporta centra komandas dalībnieku individuālie
rezultāti:
Sanita Pastare starp jaunietēm izcīnīja 3.vietu svara
kategorija virs 68kg ceļot 12kg svarbumbu;
Sintija Pastare starp sievietēm izcīnīja 1.vietu svara
kategorija līdz 68kg ceļot 16kg svarbumbu;
Sanita Juškeviča sievietēm izcīnīja 1.vietu svara kategorija
virs 68kg ceļot 16kg svarbumbu;
Sandis Gabrāns starp jauniešiem izcīnīja 2. vietu svara
kategorija līdz 73kg ceļot 24kg svarbumbas;
Andris Sidarovs starp pieaugušajiem izcīnīja 3. vietu svara
kategorija līdz 68kg ceļot 24kg svarbumbas;
Arnis Bukšs starp jauniešiem izcīnīja 6. vietu svara
kategorija līdz 68kg ceļot 16kg svarbumbas;
Kristaps Ločmelis starp jauniešiem izcīnīja 3. vietu svara
kategorija virs 85kg ceļot 16kg svarbumbas;
Ainārs Dokāns starp vīriešiem izcīnīja 1. vietu svara
kategorija līdz 63kg ceļot 24kg svarbumbas;
Jānis Dokāns starp vīriešiem izcīnīja 1. vietu svara
kategorija līdz 73kg ceļot 32kg svarbumbas;
Sergejs Arbuzovs starp vīriešiem izcīnīja 2. vietu svara
kategorija līdz 78kg ceļot 24kg svarbumbas;
Kaspars Terentjevs starp vīriešiem izcīnīja 2. vietu svara
kategorija virs 105kg ceļot 24kg svarbumbas.
Stafetē komandu vērtējumā Rugāju sporta centrs ieguva 3.vietu.

Foto no Rugāju novada muzeja krājumiem. Pagasta
valdes nams

Visiem, kuri kādreiz ir mācījušies vai
strādājuši Upatnieku 8-gadīgajā skolā, tiek
aicināti pārcilāt vecos albumus un aiznest uz
Rugāju novada muzeju fotogrāfijas vai arī
citus materiālus, kas saistīti ar skolu. Sāksim
gatavoties skolas salidojumam, kas notiks
šovasar 20. augustā. Aicināti brīvprātīgie, kas
varētu palīdzēt salidojuma organizēšanā!
-10-
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Rugāju novada Tautas nama projekts
”LUSTĪGS ŠUR, LUSTĪGS TUR”
Ar patiesu prieku un gandarījumu jāatzīst, ka Rugājos ir
vairāki pašdarbības kolektīvi un gandrīz katrā otrajā
ģimenē ir kāds, kas ņem dalību mūsu novada pašdarbības
kolektīvos. Diemžēl līdz ar situāciju valstī arī pašvaldības
finansējums nav pietiekošs, lai varētu visus kolektīvus
nodrošināt ar jauniem, tīkamiem tērpiem, tāpēc tiek meklēti
risinājumi, kā to izdarīt ar projektu palīdzību. Paveroties
iespējai 2010.gada sākumā izstrādāju un iesniedzu
projektu „Lustīgs šur, lustīgs tur” Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (
ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā" aktivitātē 5.2.
Šis projekts dod iespēju iekārtu , tehnikas, aprīkojuma,
informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
Projekts tika iesniegts attiecināmajā vietējās rīcības
grupas Balvu rajona partnerībā
Kultūras,
attīstības
stratēģijas
rīcībā
Nr.
6.
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana.
Mana pašiniciatīva un nesavtīgā mīlestība uz mūsu
pašdarbniekiem vainagojās ar panākumiem - projekts
saņēma atbalstu un, ar ELFLA palīdzību tika sašūti tautu
tērpi deju kolektīvam: 10 meiteņu un 10 puišu komplekti,
20 pāri deju kurpju. Šobrīd jauni šūdinātajos tautu tērpos
greznojas mūsu jauniešu deju kolektīvs. Tas ir liels
ieguvums , jo līdz šim jauniešiem bija jāiztiek vēl ar
padomju saimniecības „Rugāji” šūtajiem tērpiem, kuriem
jau krietni pāri trešajam desmitam. Izvēloties jauno tautu
tērpu modeļus kopā ar deju kolektīvu vadītājām Astrīdu,
Aiju un Lūciju vienojāmies tieši par šādu tērpu izvēli. Kā
pamatojumu vēl varam minēt arī mūsu Tautas daiļamata
meistares Anzelmas Ivanānes kolekcijā (kas atrodas novada
muzejā ) tāda veida austo tautu tērpa sastāvdaļu – brunčus.
Liels ieguvums novada pašdarbības kolektīviem un novada
kultūras dzīvei ir projekta realizācijā iegādātais foto aparāts
Nikon, kas turpmāk kalpos kā Tautas nama pasākumu un
aktivitāšu apkopošanas un dokumentēšanas līdzekli, jo līdz
šim kultūras pasākumi un pašdarbnieku uzstāšanās reizes
tika iemūžinātas vien ar privātajiem foto aparātiem, kas
veicināja foto nepieejamību arhīva veidošanai. Kopējās
projekta izmaksas sastāda 3536,95 ar PVN. Attiecināmās
izmaksas bez PVN sastāda 2919,96
Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā gribas teikt
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Realizēts projekts

Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta
līdzfinansējumam 25% apmērā. Tāpat paldies jāsaka drosmei
un enerģijai, ko man dod pašdarbības kolektīvi, lai paralēli
ikdienas darbu grafikam man būtu iedvesma rakstīt projektus.
Projekta realizācijai pašvaldība neņēma aizņēmumu Valsts
kasē, bet veica par saviem līdzekļiem.
Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan dejotāji, gan
skatītāji, jo tautu tērpi ir skaisti, acij tīkami un atstāj elegantu
iespaidu. Jācer, ka tie kalpos ilgi un, lai ir skaisti un saudzīgi
nēsātāji!

Foto : G.Grigāne, Rugāju novada jauniešu deju kolektīvs
jaunajos tērpos pirms starpnovadu skates Balvos.

Rugāju novada kultūras nodaļas un projekta vadītāja
G.Grigāne
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Rugāju Tautas nama pašdarbnieku
aktivitātes
Amatiermākslas kolektīvu darba sezona rit pilnā sparā. Visi
aktīvi gatavojušies darbu skatēm. Jāteic, ka katrs kolektīvs
centies sevi parādīt iespējami labāk. Taču skates ir arī sava
veida laimes spēles, citkārt veicas labāk, citkārt ne tik labi.
Šogad no tautas nama skatēs jau piedalījušies četri
kolektīvi: Jauktais koris –Balvu, Gulbenes un Alūksnes
apriņķu skatē Gulbenē. Gribu uzteikt mūsu diriģentu
P.Sudarovu un koristus. Neskatoties ne uz ko , mūsu koris
ieguva otrās pakāpes diplomu un sevi parādīja no labās
puses jau ar to vien, ka kā skates izvēles dziesmu izpildīja
vienu no grūtākajām un viņiem izdevās. Šogad, manuprāt,
korī jūtams īpašs pacēlums. Patīkami, ka pēc ilgāka
pārtraukuma korī atgriezušās kādreizējās dziedātājas, klāt
nākuši jauni dziedātāji no Lazdukalna, Bērzpils un
Krišjāņiem. Šogad koris jau sācis apgūt 2013. gada
Dziesmu svētku repertuāru, kas nav no vieglajiem. Netiek
šķirots vai esat profesionāļu koris, vai skaitliski neliels
lauku korītis, prasības visiem vienas. Šogad korim priekšā
daudzas aktivitātes kur jāpiedalās ārpus sava novada
teritorijas – Lauku koru festivāls Mazsalacā (11.06.),
Vidzemes
un
Latgales
dziesmu
diena
Alūksnē(02.07.),.......Ērgļos (..) Šogad korim, kopš to vada
diriģents Pēteris Sudarovs aprit 50. gadi. Jubilejas

pasākumu plānots svinēt 21. oktobrī.

atbildīgi notikumi – 4.jūnijā jāpiedalās Latgales reģiona deju
svētkos Krāslavā , un 2.jūlijā jābūt saimniekiem savās mājās deju festivālā „Lustīgs šur, lustīgs tur.”

Foto : G
.Grigāne
deju
kopa
„Rugāj”
kopā ar
savu
vadītāju
Luciju
Bukšu

Jauniešu deju kolektīvs kopā ar savu vadītāju Aiju Grāmatiņu
pabijis starpnovadu deju pasākumā Žīguros un piedalījās deju
kolektīvu skatē, kur ieguva otrās pakāpes diplomu. Bez tam
jauniešu kolektīvam šajā sezonā ir priecīgs notikums , ar
LEADER projekta atbalstu un domes palīdzību sašuti jauni,
skaisti, koši tautu tērpi, kas, varbūt rosinās jauniešus vairāk
sasparoties un pievērsties dejošanai tautu deju kolektīvā, jo līdz
šim daudziem bijis neērti dejot nodilušajos tautu tērpos. Priekšā
starpnovadu skolēnu deju festivāls Balvos un 4.jūnija Latgales
reģiona deju svētki Krāslavā, sava novada pasākumi pavasara
un vasaras sezonā.
Foto: jauniešu deju kolektīvs kopā ar vadītāju A.Grāmatiņu

Foto: G.Grigāne, Jauktais koris skates laikā

Dāmu vokālais ansamblis piedalījās starpnovadu skatē un
vienīgais kolektīvs 14 vokālo ansambļu vidū ieguva pirmās
pakāpes diplomu, izcīnot tiesības piedalīties Latgales reģiona
II kārtas skatē Daugavpilī 16.aprīlī, kur konkurence bija ļoti
liela, jo skate noritēja trīs daļās un piedalījās vairāk kā 50
kolektīvu. Dāmu vokālajam ansamblim kā allaž ir aktīva
darbība, piedalās arī ārpus sava novada. Ar savām balsīm un
savu šarmu pieskandinājušas gan Viļaku, Alūksni, gan
Smilteni.
Deju kopa „Rugāji” sezonas laikā aktīvi piedalās ne tikai
vietējos koncertos, bet arī dažādos izbraukuma pasākumos
ārpus novada, pabijuši pie draugiem Dricēnos, Viļakā u.c.
Starpnovadu skatē piedaloties centās sevi parādīt no labākās
puses - iegūstot pirmās pakāpes diplomu. Deju kopai priekšā
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Foto G.Grigāne, Dāmu vokālais ansamblis Latgales reģiona II
kārtas skatē Daugavpilī.
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Foto: Bērnu deju kolektīvs „Ķipari”

Arī mazo novada dziedātāju konkurss „Cālis” ir sava
veida skate, kurā piedalījās 12 dziedātāji, kurus pacietīgi šim
konkursam gatavoja skolotājas Velga Smoļaka un Aija
Ikstena. Starpnovadu konkursā Balvos piedalījās divi cālēni
Ķerija Koļcova un Armands Tutiņš. Cālēnu darbs neapsīkst
tikai ar konkursu, tas turpinās un viņi mūs priecēs sava
novada daudzajos pasākumos – Lieldienās, Mātes dienā ,
Bērnības svētkos, novada svētkos u.c.
Darba vērtējuma skate 28. aprīlī vēl priekšā mūsu pašiem
mazākajiem dejotājiem-pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvam „Ķipari”un viņu vadītājai Lucijai Bukšai
Vēlēsim viņiem veiksmes un izdošanos! Ar savu atraktīvo
dejas soli arī viņi kuplinās mūsu daudzos svētkus
Paldies Jums katram un ikvienam dziedātājam un
dejotājam par jūsu enerģiju, pūlēm, radošumu un sava laika
ziedošanu kopējām lietām.
Neizsakāmi liels paldies mūsu bagātībai - kolektīvu
vadītājiem: Agitai Kukurānei, Pēterim Sudarovam, Lucijai
Bukšai, Aijai Grāmatiņai, Velgai Smoļakai, Aijai Ikstenai
par ieguldīto darbu gatavojot kolektīvus skatēm!

INFORMĀCIJA PAR LIELĀKAJIEM NOVADA
PASĀKUMIEM
PAVASARA UN VASARAS SEZONĀ.
24. aprīlī Rugāju Romas katoļu baznīcā pirms dievkalpojuma
un tā laikā dzied jauktais koris.
24. aprīlī pulksten 19:00 Rugāju tautas namā pasākums
„Lieldienu Lustes”, piedalās novada pašdarbnieki.
24. aprīlī pulksten 22:00 Rugāju tautas namā Lieldienballe
kopā ar ansambli „Melodija” ieeja līdz 23:00 Ls 1,50, pēc
23:00 Ls 2,00. Būs galdiņi, var ņemt līdz groziņu.
7.maijā pulksten 22:00 Rugāju tautas namā Māmiņdienas
balle, spēlē grupa „Rolise”, ieeja Ls1,50 un Ls 2,00, Īpaši
aicinātas visas māmiņas un tēti!
21.maijā no pulksten 8:00 Rugāju parkā Lielā amatnieku
tirgus diena , Lūgums sarosīties visiem mājražotājiem un
piedalīties andelē ar pašražotām un pašgatavotām precēm.
Šogad gaidāmi dažādi pārsteigumi – zupas vārīšanas,
pankūku cepšanas, umurkumurs, mūzika, danči un citi
notikumi.
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4. jūnijā Rugāju parka sezonas atklāšanas Zaļumballe kopā ar
Aināru Lipski no Ludzas. Ieeja Ls 1,50 un Ls 2,00.
23. jūnijā no 22:00 Rugāju parkā Līgo svētku svinēšana kopā
ar grupu „Ceļā” (Artūrs Jauntēvs un Miks), ieeja brīva.
24. jūnijā Rugāju parkā Baltinavas dramatiskā kolektīva
„Palādas” izrādes „Ontons i Anne” jaunākās 8.daļas izrāde.
Ieeja Ls 1,50.
2. jūlijā Rugāju parkā deju festivāls „Lustīgs šur, lustīgs tur”,
piedalās deju kolektīvi no dažādām Latvijas vietām. Ieeja brīva.
2. jūlijā pulksten 22:00 Rugāju parkā Zaļumballe ar grupu
‘’Bruģis”, ieeja Ls 2,00 un Ls 2,50.
16.jūlijā Bērnības un Jaunības svētki Rugāju novada bērniem
un jauniešiem.
16.jūlijā no pulksten 22:00 Zaļumballe kopā ar ansambli „Vēja
radītie” ieeja Ls 2,00 un Ls 2,50.
20. jūlijā Rugāju parkā zaļumballe kopā ar Kasparu Maku.
Ieeja Ls 1,50 un Ls 2,00.
No 28. -30. jūlijam Rugāju novada svētki „Lobs ar lobu
sazatika”, ar izbraukuma aktivitātēm 28. un 29. jūlijā
Skujetnieku, Tikaiņu, Lieparu un Beņislavas ciemos,
noslēguma pasākumiem 30. jūlijā Rugāju ciemā. Svētku
ietvaros kā allaž aktivitātes visām gaumēm un vecumiem. Kā
jauninājums Sarkano braucamrīku aktivitāšu paplašināšanai būs
Sarkanais glamūrs , kas sevī ietvers piedalīšanos sarkani tērptos
tērpos jebkuram interesentam liekot lietā izdomu.
Tādejādi tiks organizēts ne tikai sarkano braucamrīku parādes
brauciens, bet arī gājiens. Lai kuplinātu šo aktivitāti ne tikai no
privātpersonu puses, bet arī organizācijām, te jau laikus lūgums
padomāt arī novadā esošajām iestādēm par sevis parādīšanu un
dalību šajā pasākumā. Tāpat lūdzam sarosīties ne tikai
fotogrāfus, bet arī tos, kuriem mājās glabājas vecākas un
jaunākas fotogrāfijas par dažādiem kopā būšanas pasākumiem
ar kaimiņiem, draugiem, radiem un foto no senākām siena un
mēslu talkām, cūku bērēm un citiem pasākumiem. Fotogrāfijas
var sākt iesniegt Rugāju, Lazdukalna, Tikaiņu un Skujetnieku
bibliotēkās. Svētki noslēgsies ar nakts Zaļumballi , kurā spēlēs
grupa ”Klaidonis” ieeja Ls 2,00 un Ls 2,50 (sīkāk par svētku
aktivitātēm turpmāk).
No 5.-6. augustam Rugājos Latvijas Mednieku festivāls, kurš
sevī ietvers daudzas, jo daudzas aktivitātes, par tām turpmāk,
šobrīd ieskatam, kādus māksliniekus esam jau piesaistījuši.
Festivāla vadīšanu uzticēsim radio SWH dīdžejam UFO,
varēsim ballēt kopā ar ansambļiem Apvedceļš , OTTO,
Galaktika, Lauku muzikanti, Inga un Normunds, Dzelzs vilks.
Rugāju pludmalē notiks vietējo dīdžēju organizēts Beach
party. Vēl dažādi koncerti , kā, piemēram, Latgales dāmu popa,
Igauņu Latgaliskās dejas un mūzikas instrumenti, Bērniem
muzikāli izklaidējošā programma, piepūšamās atrakcijas un
meistardarbnīcas, sporta aktivitātes pludmalē un citas kultūras
aktivitātes. Par kurām sīkāk turpmāk.
Cienījamie novada iedzīvotāji un ciemiņi , jums, jau savlaicīgi
ir iespēja saplānot vasaras darbus tā, lai būtu iespējams baudīt
sev interesējošus kultūras pasākumus, un atrodiet savus svētkus
šeit.

Visiem mūsu novada iedzīvotājiem vēlu saulainas jaukas
un krāsainas Lieldienas!
Ar cieņu Rugāju novada
Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne
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Raibumi____________________________________________________________„Kumenīte”04.2011
Sveicam!
Nepielipt
Šīs pasaules
lietām...
Lidot pāri tām...
Ieraudzīt spožu
Zvaigzni krītam,
Izjust naktsvijoļu
Reibinošo smaržu,
Ieklausīties vēja
Draiskajā dziesmā,
Izbaudīt medus
Saldeno garšu...
Satvert
saulrietu
Savā
plaukstā
Un tā
burvību
Dvēselē
nest...

Nepazaudēt sevi
Pelēkajā pūlī...
Saglabāt gaismu
Arī tad, kad grūti...
/M.Šnē/

Vissirsnīgākie sveicieni
BIRUTAI BERKOLDEI
pavasarīgajos svētkos!
Jauniešu centru vadītājas Maruta un Līga

Izstāde
AICINĀM APMEKLĒT
NOVADA
ROKDARBNIEČU ZIEMAS
DARBU IZSTĀDI
RUGĀJU BIBLIOTĒKAS
TELPĀS
NO 10.04.- 29.04.
„ TŪKSTOŠ DZĪPARU ,
RAKSTU UN KRĀSU…”

Labie vārdi!
Lielu un sirsnīgu PALDIES pašdarbnieku un savā
vārdā saku mūsu novada šoferiem Valdim
Blūmam, Jānim Lesniekam un Gatim
Cepurniekam
par
kolektīvu
vešanu
uz
mēģinājumiem un skatēm, kā arī par morālo
atbalstu un sapratni
Kultūras nodaļas vadītāja G.Grigāne

Paldies Irēnai un Jurim Svilāniem par
sagādātajām pārtikas veltēm.
LRAC „Rasas pērles”

Skujetnieku feldšere Lidija Logina saka paldies
Rugāju novada domei, deputātiem un
meistaram Aigaram Krilovam par skaisti
izremontētajām medpunkta telpām.

Afiša
Šī gada 24.aprīlī Rugāju sporta centrā norisināsies
Lieldienu kausa izcīņa volejbolā.
Sacensību sākums plkst.12.00
Turnīrā piedalīsies Rugāju, Tikaiņu, Skujetnieku un
Lazdukalna komandas.
Aicinām līdzjutējus atbalstīt savējos!
© 2011 Rugāju novada izdevums
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