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Šajā numurā: 
• Svētku programma; 

•Veselības aprūpes 

pakalpojumi; 

•Makulatūras vākšana; 

• Pieredzes apmaiņa; 

• Aktivitātes „Rasas 

pērlēs”; 

• „Skreines” galerija; 

• Salidojumu laiks; 

•M.Stradiņai 85 

• Baltica 2012; 

Rugāju novada svētku 
„Pa novada Piena ceļu ” programma 

                                                  
                     Svētku ieskaņas pasākumi Rugāju novada  
                                        ciemos 2012. gada 26.jūlijā 
26. jūlijā pulksten 18:00 Lieparos un Tikaiņos  
26.jūlijā pulksten 20:00 Skujetniekos un Beņislavā  

Rugāju novada svētku aktivitātes Rugājos 
2012.gada 28.jūlijā 

No 5:00 -7:00 Makšķerēšanas sacensības Rugāju ezerā savus veiksmes lomus aicināti 
izvilkt makšķernieki. Dalībnieku reģistrācija no pulksten 4:45. ierobežotā dalībnieku skaita 
dēļ jāpiesakās līdz 26. jūlijam 
10:00 Veselības skrējiens apkārt Rugāju ezeram. (3 km)  
Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji. Te var likt lietā izdomu un sevi ietērpt kādā 
atraktīvā tērpā, kas būtu saistībā ar pienu, jo balvas būs ne tikai veiklākajiem, bet arī 
jaunākajam, vecākajam, atraktīvākajam utt. 
12:30 – 14:00 Latvijas Sarkano braucamrīku salidojums un Baltais Piena gājiens, kas 
aicina ikvienu interesentu ietērpties ar piena ražošanu saistītos tērpos un piedalīties gājienā – 
svētku piemiņas balvas visiem 
No 12:00 Piena ceļa gājiena dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija pie „Harmonijas” 
No 11:30 Sarkano braucamrīku dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija pie DUS „Virši” 
No 12:30 Sarkano braucamrīku un piena mašīnu parāde, Piena ceļa gājiens 
(dalībnieku parādes gājiens un brauciens no DUS „Virši” cauri Rugāju ciemam līdz Rugāju 
parkam, pēc tam dažādas atraktīvas izklaides iespējas laukumā aiz Rugāju parka un parkā) 
Dalībnieki – ikviens sarkana braucamrīka ( auto, velo, moto, ratu, utt.) īpašnieks vai lietotājs. 
Lieciet lietā savu izdomu, jo nominācijas būs visdažādākās, šoreiz aicinājums savus sarkanos 
braucamrīkus izdaiļot ar pienam atbilstošiem rekvizītiem) 
No 13:00 Rugāju parkā Piena stūrītis, kur būs fotografēšanās iespējas ar pienam 
piederīgiem rekvizītiem – aicinām visus novada ļaudis un ciemiņus veidot šo  kolekciju ar 
savu dalību foto sesijā.  
No 12:00 Rugāju parkā piepūšamās atrakcijas bērniem (par brīvu) 
Būs iespēja iegādāties kārumus – popkornu un cukurvati 
No 12:00 Rugāju ezerā - staigāšana ar ūdensbumbu pa ezeru bērniem un pieaugušajiem 
(maksas pakalpojums) 
No 12:00 Rugāju parkā Pašgatavotu meistarstiķu tirdziņš – laipni aicinām piedalīties 
amatniekus un mājražotājus, pieteikšanās līdz 26.07. 
No 13:00 Atraktīvas izklaides bērniem un pieaugušajiem parkā un teritorijā ap parku 
No 14:00 vizināšanās zirgu pajūgā (Rugāju parks, ezera krasts, peldvieta - maksas 
pakalpojums) 
15:00 Apbalvošana Rugāju parkā - Latvijas Sarkano braucamrīku salidojuma dalībniekiem 
16:00 Konkursa „Rugāju novada sakoptākā sēta 2012”dalībnieku apbalvošana 
18:00 Rugāju novada svētku koncerts „Pasaule, pasaulīt”, piedalās: O.Rajecka, U.Roze, 
V.Vētra, Anna Dribas un flamenko grupa, „Knīpas un knauķi”, „Dzintariņš” un 
L.Ozoliņa  Ieeja: brīva 
No 22:00 lustīga Zaļumballe kopā ar grupu „Galaktika” un „Ģints un es”. Ieeja 
no 22:00 - 23:00 Ls 2,00; vēlāk Ls 2,50 

Lai visiem kopā izdodas jauki RUGĀJU NOVADA SVĒTKI! 



Dome informē________________________________________________________„Kurmenīte”07.2012 
 

- 2 -                                                                                                                                                      © 2012, Rugāju novada izdevums               

Informācija 
Ir mainījušies noteikumi par aprūpi mājās. Tie publicēti jūnija mēneša Rugāju novada laikrakstā 

„Kurmenīte’’. Sakarā ar to tiek lauzti visi darba līgumi ar aprūpētājiem ar 31.07.2012. 
Ja kāds no aprūpētājiem atbilst  saistošo noteikumu ’’Par  aprūpi mājās’’ nosacījumiem ,kas paredz  aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšanu, lūdzam uzrakstīt iesniegumu, pievienojot vajadzīgos dokumentus (ārsta izziņu, izziņu 
par pensijas apmēru, izziņu par ģimenes stāvokli) un iesniegt Rugāju novada Sociālajā dienestā. 
 
 Ar 19.07.2012 tiks piedāvātas Latvijas Sarkanā Krusta pārtikas pakas. 
Lai saņemtu pārtikas pakas, obligāti jāņem līdzi trūcīgas personas izziņa, pretējā gadījumā pārtikas paka 
netiks izsniegta. 

Jauku laiku vasarā vēlot, 
 Rugāju novada sociālās darbinieces 

 
Rugāju novadā pieejamie valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi 
 
Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji   
    
Ārstniecības iestādes nosaukums Ārstniecība 

iestādes 
adrese 

Tālruņa 
Nr. 

Valsts apmaksātie 
pakalpojumi 

Paidere - Trubņika Dace - ģimenes ārsta prakse 

Liepu iela 4, 
Rugāji, 
Rugāju 
novads, LV-
4570 64546703 

Primārā veselības aprūpe, 
veselības aprūpe mājās 

Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji    
Ārstniecības iestādes nosaukums Ārstniecība 

iestādes 
adrese 

Tālruņa 
Nr. 

Valsts apmaksātie 
pakalpojumi 

Rugāju pagasta zobārstniecības kabinets 

Liepu iela 4, 
Rugāju 
pagasts, 
Rugāju 
novads, 
LV - 4570 26353206 Zobārstniecība 

 
Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var 
vērsties pie ĢIMENES ĀRSTIEM UN FELDŠERIEM. 
 
Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika: ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVAIS TĀLRUNIS 
66016001 pieejams darba dienās no 18.00-8.00, 
brīvdienās un svētku dienās visu diennakti. 
Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 
113 
Informāciju par visiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību 
iedzīvotāji var iegūt arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta BEZMAKSAS INFORMATĪVO TĀLRUNI 
80001234, darbdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00! 
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Radīta lietotāju daudzumam atbilstoša vide 
lasītavā un paplašināts piedāvāto pakalpojumu 

klāsts. 
Ligita Kalnēja, 

Lazdukalna bibliotēka 
 Rugāju novada dome realizēja projektu Nr. 11-07-
LL04-L413204-000013 „Inventāra iegāde Lazdukalna 
bibliotēkai pagasta iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu 
attīstībai un pilnveidošanai” 
 Projekta mērķis - radīt mūsdienīgu un lietotāju 
daudzumam atbilstošu vidi lasītavas zonā, paplašināt 
piedāvāto pakalpojumu klāstu informācijas iegūšanai un 
saturīga brīvā laika pavadīšanai bērniem un citiem 
interesentiem, iegādājoties jaunu modernu aprīkojumu un 
mēbeles lasītavai. 
 Projekta kopējās izmaksas Ls 610 ELFLA nodrošināja 
90% finansējumu jeb Ls 450, pašvaldība nodrošināja 
līdzfinansējumu10% apmērā –Ls 50 un sedza projekta 
neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi- Ls 110. 
 Projekta ieguvumi - atrisinājusies problēma par 
lasītāju vietām bibliotēkā, tagad pēcpusdienās, kad bibliotēku 
apmeklē visvairāk bibliotēkas lietotāju ir pietiekošs vietu 
skaits lasītavā, lai lasītu presi, meklētu vajadzīgo informāciju 
literatūrā. Turpmāk izmantojot iegādātās modernās 
tehnoloģijas būs iespēja pilnveidot bibliotēkā notiekošo 
pasākumu kvalitāti, dažādojot uzskates formas. Tā visa 
rezultātā ieguvējas būs ģimenes ar bērniem. Pieaugot bērnu 
interesei par bibliotēkas brīvā laika pavadīšanas 
piedāvājumiem, bērni vairāk uzturēsies bibliotēkā līdz ar to 
tiks novērsta bērnu bezmērķīga klaiņošana pa daudzdzīvokļu 
māju pagalmiem. Bibliotēkā bērni atradīsies drošībā, 
pieskatīti un nodarbināti. 

Lazdukalna bibliotēka  
iesaistījusies Papīrfabrikas 

„Līgatne” izsludinātajā 
 makulatūras vākšanas akcijā 

„Bibliotēka man, es bibliotēkai” 
 

Akcijas norises laiks no 23. jūnija līdz 
31.oktobrim 

Iedzīvotāji, kam mājā uzkrājušās 
nolietotas un novecojušas grāmatas, 

avīzes vai cita veida makulatūra, 
aicināti to nodot Lazdukalna 

bibliotēkā. 
Iedzīvotājiem, kas nodos vairāk par 100 
kg. makulatūras bibliotēka garantē 
bezmaksas printēšanas un kopēšanas 
pakalpojumus (gada laikā) 
Akcijas noslēgumā visiem atbalstītājiem 
nelielas pateicības balvas. 

Telefons kontaktiem: 26595433, 
26320857 

 
Ieguvumi: 

Kopā ar bibliotēku tu būsi parūpējies par 
to, lai netiktu nocirsti jauni koki papīra 
rūpniecības vajadzībām. Turklāt būsi 

atbalstījis Latvijas uzņēmumu. 
 

Foto no L. Kalnējas personīgā arhīva
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Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju! 
Velta Leone 

Jūlija sākumā grupiņai  lauksaimnieku, arī mums 7 cilvēkiem no 
Rugāju novada ar lielu pašvaldības atbalstu  bija izdevība doties 
pieredzes apmaiņas braucienā lūkot Polijas augļkopju pieredzi, kā 
arī apmeklēt vienu piena lopu saimniecību. 
Polija sagaidīja mūs ar postošu negaisu ,saguldītiem labības 
laukiem, lauztiem kokiem uz ceļa, bet tuvojoties Varšavai ar 
automašīnu sastrēgumiem pāris stundu garumā. Brauciena 
galamērķis – Radoma atrodas 100km aiz Varšavas, tur atrodas 
Polijas lauksaimniecības konsultāciju centrs un mūsu naktsmājas 
visa brauciena laikā. 
Polija ir sadalīta 16 vojevodistēs, Mezovecka (Mazovija) ir 
vislielākā, sastāv no 325 gminām(pagastiem), to skaitā 80 
pilsētas, arī Radoma.  Mezoveckas  vojevodistē ir 90 tūkstoši ha 
augļu dārzi, savukārt vojevodistē ietilpstošais Grujecas reģions ir 
lielākais augļu dārzs visā Eiropas Savienībā .2004.g.Polijā 
darbojās 8 un sagatavošanā bija 24 augļu ražotāju grupas,  pēc 
iestāšanās ES, izmantojot ES atbalstu strauji sāka veidoties jaunas 
ražotāju grupas un šogad jau patstāvīgi darbojas 65, bet 
sagatavošanas posmā ir vēl 242 grupas jeb kooperatīvi. Katra 
grupa ir kā neliels uzņēmums, kurš apvieno 30-80 biedrus ar 
kopējo platību 600-900 ha, kooperatīvs slēdz līgumus, piegādā 
stādāmo materiālu un visu nepieciešamo dārza ierīkošanai, augu 
aizsardzības līdzekļus, mēslojumu, sniedz konsultācijas, iepērk, 
uzglabā un pārdod ražu. Pirmajā dienā apmeklētie uzņēmumi bija 
ļoti lieli un moderni. Piemēram, „Jabluszko” speciālajās kamerās 
ar kontrolējamo atmosfēru var uzglabāt 20 tūkstoši tonnas augļu 
un vēl 10 tūkst. tonnas parastajās atvēsinātajās kamerās. 
Uzņēmumā strādā tikai 11 cilvēki. 
Ražotāju grupa „Fruit Family” dibināta 2009.gadā, Polijā vienīgā 
glabātuve, kur kompjūtersistēma kontrolē CO2daudzumu un 
nodrošina vajadzīgo mikroklimatu kamerās. Šajā uzņēmumā pie 
tehnoloģiskās ķēdes-ābolu mazgāšana, šķirošana, žāvēšana, 
pakošana- strādā 2 cilvēki un vēl 2 pieved ābolu kastes. Visu dara 
roboti. Vienā stundā pāršķiro 25 t augļu. Kamerās augļi var 
glabāties līdz pat nākamajai ražai. 

 
Kooperatīvam jānodod 50-75 % ražas, pārējo drīkst realizēt paši, 
bet var nodot arī visu ražu. Samaksu zemnieks saņem pēc 
realizācijas, tad atskaita glabāšanas izdevumus, bet samaksātā 

summa parasti ir līdzvērtīga tai naudiņai, kādu zemnieks būtu 
saņēmis pa tiešo pārdodot tirgū. Uzņēmums var ražot arī 
ābolu sulu, bet aizliegts ražot spirtotos dzērienus no sulas 
(Vācijā atļauts). 
Pabijām arī augļu dārzos. Tās ir nebeidzami garas kociņu 
rindas cik vien tālu skatiens sniedzas. Uz 1 ha vajag 4000 
ābelītes, attālums starp kociņiem 0,80 m, starp rindām 3,1 m, 
visos dārzos ierīkotas laistīšanas , smidzināšanas iekārtas, 
vadi, pa kuriem notiek arī indēšana un mēslošana un tās ir 20-
30 reizes sezonā. Ābolu raža 30 -60 t/ha. Dārzs ražo 15-20 
gadus. 
Man ļoti patika stādaudzētavā „Arno”. Tas ir ģimenes 
uzņēmums trešajā paaudzē, kur tikai jaunie kociņi aug 60 ha 
platībā un oktobrī noliktavā paletēs ieguls līdz 3 milj. kociņu, 
lai pavasarī aizceļotu uz augļu dārziem visā Eiropā, arī 
Krievijā. Mani pārsteidza, ka plašās jauno kociņu plantācijas 
ir pilnīgi tīras no nezālēm, katrai kociņu rindai līdzi stiepjas 
apūdeņošanas kanāliņš, katrs kociņš pēc acošanas piesiets pie 
balta bambusa mietiņa. 
Pabijām arī piena lopu novietnē. Pārsteidza, ka ielas malā 
skaista divstāvu māja, iekšpagalms bruģēts un tūlīt arī lopu 
mītne-neliela, kompakta 40 slaucamām govīm (pavisam 
ganāmpulkā 100 liellopi). Bezpiesietā turēšana, govis kūtī 
cauru gadu, slauc 2 reizes dienā un vidējais izslaukums 9000 
kg piena. Govis melnraibas, lielas, smukas. Atsevišķā telpā 
piena dzesētājs un slaukšanas zāle 7 govīm vienlaicīgi. 
Turpat fermas galā mēslu krātuvīte un skābsiena tranšejas. 
Sienu negatavo, vasarā zāli lopiem kūtī nebaro. Lucernu pļauj 
4-5 reizes, kukurūzu, āboliņu audzē daudz, no 
apsaimniekotiem 90 ha tikai 2-3 ha dabīgās pļavas. Piena 
cena apmēram 0,20ls. Kūts celta ar 70% Eiropas atbalstu. 
Arī Polijā ir bezdarba problēma pilsētās, minimālā alga un 
pensija gandrīz tāda pati kā Latvijā. Augļu dārzos diezgan 
daudz strādā viesstrādnieki, pārsvarā ukraiņi, savukārt paši 
poļi brauc strādāt uz Vāciju.  

Visa zeme Polijā jau vēsturiski 

bijusi sadalīta slejās un arī tagad tā ir. Poļu zemnieki burtiski 
katru zemes pēdu izmanto ražošanai. Tur neredzēja ežmales 
starp kaimiņu laukiem vai noapaļotus neapstrādātus lauka 
stūrus. Iebraucot no Lietuvas puses, gandrīz līdz Varšavai ir 
lopkopības reģions. Pārsteidza, ka turpat pie ceļa ir skaistas 
atjaunotas mājas, pamatīgs žogs, bruģēts… turpinājums 5.lpp 
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…turpinājums no 4.lpp… pagalms, tūlīt pagalmā kūts, 
burtiski zem loga sakrauti skābsiena ruļļi 2-3 stāvos. Un tā 
pie visām mājām šajā reģionā. Pamatīgi noēstās ganībās 8-
10 govis un ļoti daudz kukurūzas slejas. 

Polija  attīstās ļoti strauji, lauki ir apdzīvoti, mājas 
atjaunotas, ceļi asfaltēti, arī augļu dārzos ceļi ir asfaltēti. 
Poļu lauksaimnieki ir sapratuši, ka kooperatīvs jeb kā pie 
viņiem saka „augļu ražotāju grupa”- tā ir attīstība un 
piekļuve starptautiskajam tirgum. 
Kooperācija dažādās nozarēs- uz to būtu jāiet arī mums, 
tomēr saglabājot mūsu tīro, nesaindēto vidi! 

Kā pareizi rīkoties ar ugunsdzēšamo 
aparātu ? 

Ilze Andža, „Rasas pērles” direktore 
 

Katrs pieaugušais zina, ka nelielu lokālu 
ugunspostu var glābt, izmantojot ugunsdzēšamo 
aparātu. „Rasas pērlēs” tādi ir 7 gabali. Pēc 
ikgadējām atkārtotajām teorētiskajām 
apmācībām martā un mācību trauksmes maijā, 
ko vadīja Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas 
dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļas 
inspektors Aleksejs Kovšovs un Balvu pilsētas un 
rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes 
priekšsēdētājs Māris Voicišs , centra darbinieki 
vēlējās apgūt praksē ugunsdzēšamā aparāta 
lietošanu. Šādu iespēju ugunsdzēsēji piedāvāja 
jūlija vidū pirms aparātu nodošanas uz ikgadējo 
pārbaudi. 
     Kopsapulces dienā M.Voicišs visus aicināja uz 
iepriekš sagatavotu ugunsdzēšanas vietu, kur 
notika instruktāža, kā izvērtēt situāciju un pareizi 
rīkoties ar ugunsdzēšamo aparātu . Tad katram 
klātesošajam bija jātērpjas aizsargjakā un ķiverē 
ar aizsargstiklu, jāvelk rokās cimdi un jāķeras pie 
aparāta, lai dzēstu uguni.  Viss notika stingrā 
M.Voiciša uzraudzībā. 

 
 Pēc katras „ugunsgrēka ” dzēšanas sekoja viņa 
padomi un ieteikumi aparāta izmantošanai, 
kolēģu aplausi par veiksmīgu tikšanu galā ar 
„sarkano gaili” un , pa logiem notiekošo vērojošo 
bērnu sajūsmas saucieni. Dzēšanas darbus vēroja 
arī „neatkarīgais eksperts” - runcis Gārfilds. 
    Tagad mēs visi zinām, kā praksē rīkoties ar 
sarkano aparātu, kas atrodas pie sienas 
darbavietā, un  ceram, ka nebūs vajadzības to 
izmantot. 

Rugāju novada lauksaimnieki braucienu vērtē ļoti pozitīvi, iegūtas 
jaunas atziņas un savādāks redzējums par saimniekošanu. 
z.s „Dālders” pārstāve  Irēna Paidere atzīst braucienu par ļoti 
vērtīgu. Lai gan augļu dārzi bija jau redzēti, bet noliktavas, augļu 
glabāšanas kameras, pirmapstrādes tehnoloģiskās ķēdes, redzēt šos 
uzņēmumus no iekšpuses- tā ir reta izdevība. Iegūtas vairākas 
vērtīgas idejas, kurām jau tiek plānots pielietojums savā 
saimniecībā, tādēļ gan z.s „Dālders” gan mēs pārējie sakām lielu 
paldies gan Rugāju novada Domei, gan LLKC Balvu birojam par 
pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu. 

Labdaru nedēļa – biedrības „Naked King” un „EUGESTA un 
partneri“ SIA atbalsts 

       Jūlija trešā nedēļa mums atnākusi ar atsaucīgu cilvēku atbalstu . 
Biedrības „Naked King” no Rīgas dibinātāja Jeļena Tonova rada iespēju 
sagādāt un atgādāt uz atbalsta centru humāno palīdzību – mazlietotas 
drēbes un apavus. Jeļena vada starptautisku sociālo īsmetrāžas kino 
festivālu "Naked King”. Tā mērķis ir regulāri atgādināt sabiedrībai par 
sociālām problēmām, kas saistītas ar bērniem un trūcīgiem cilvēkiem visā 
pasaulē , atgādināt laikabiedriem par tādām cilvēcības izpausmēm un 
morālām vērtībām kā līdzjūtība, žēlsirdība, cilvēciskums, mīlestība un 
ģimene, iestāties par dabas aizsardzību. ”Naked King” viena no darbības 
jomām ir publisku pasākumu, koncertu un labdarības akciju 
organizēšana, kuru laikā vāc ziedojumus un piesaista līdzekļus labdarības 
pasākumiem bērnu un trūcīgu cilvēku vajadzībām. Pateicoties Jeļenas 
Tonovas aktīvajai dzīves pozīcijai, „Rasas pērļu” iemītnieki ieguvuši 
nepieciešamas lietas, kuras tiek dotas bērniem un pavadošajām 
personām valkāšanai un līdzi ņemšanai prom braucot no centra , kā arī 
tiek uzglabātas īpašiem krīzes gadījumiem centra noliktavā. 
      Patīkamu pārsteigumu atbalsta centram sagādāja bijušais balvenietis 
Andris Pimanovs, kurš regulāri atbalsta skolas, kurās mācījies, 
Balvos. Šoreiz viņa pārstāvētā darbavieta „EUGESTA un partneri" SIA 
atrada iespēju uzdāvināt "Rasas pērlēm" paleti ar jauniem bērnu 
apaviem, kas piemēroti gan vasarai, gan gaidāmajai rudens sezonai. 
Bērniem lieli prieki – katrs var izvēlēties tās kurpes, kas viņam vislabāk 
patīk. Ir bērni, kas priecīgi, ka būs jauni apavi, atsākot skolas gaitas 
septembrī. 
      Mēs sirsnīgi pateicamies saviem labdariem un vēlam viņiem 
panākumus un veiksmi visos darbos! 

Mūsu bērni vasaras atpūtas nometnē Kandavas novada 
„Plostos” 

Pateicoties Latvijas Bērnu fonda iniciatīvai un ziedotāju aktivitātēm , 
šovasar visu 7 Latvijas centru, kas rehabilitē no vardarbības cietušos 
bērnus par valsts finansējuma līdzekļiem, bijušajiem iemītniekiem tika 
dota iespēja pavadīt 1 nedēļu vasaras atpūtas nometnēs. 25 Latgales 
reģiona bērnus laipni uzņēma Kandavas novada tūrisma un atpūtas 
centrs „Plosti”. Nometnes vadītāja Ramona Liepiņa-Krauja, audzinātāji 
Ināra, Anita, Kristaps, Zane, brīvprātīgā Madara un medmāsa Helēna no 
2. līdz 8. jūlijam gādāja, lai nedēļa tālumā no dzīves vietas būtu atmiņā 
paliekoša, radošām un fiziskām aktivitātēm bagāta.  
Bērni devās pārgājienos pa Kandavas apkārtni un uz Sabili, kur 
apmeklēja Leļļu māju, peldējās Abavā, vāca augus dekoru veidošanai, 
tikās ar Cūkmenu,  darināja kļavlapu cepures , veica veiklības trasi pār 
Abavu, zīmēja, krāsoja un veidoja , spēlēja futbolu un volejbolu, svinēja 
indiāņu ballīti un Jasmīnas dzimšanas dienu, un vienkārši priecājās par 
vasaras brīvlaiku. Nometnes noslēguma dienu Latgales bērni pavadīja 
Jūrmalā. Lielākajai daļai no viņiem tā bija pirmā tikšanās ar jūru. Bērni ar 
sajūsmu runāja par piedzīvoto nometnē Kandavā. 
Tik daudz pozitīvu emociju un iespaidu uzkrāts šīs nedēļas laikā, iegūti 
jauni draugi, apgūtas iepriekš nezinātas dzīves prasmes – par to visu liels 
paldies nometnes vadītājai Ramonai un darbiniekiem, Jānim un Niklāvam, 
un, protams, tūrisma un atpūtas centra „Plosti” saimniekiem ! 

…turpinājums 6.lpp… 
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Atskatoties uz gada laikā 
paveikto! 

Mārīte Orniņa 
 

…turpinājums no 5.lpp… Mūsu bērni saka paldies Latvijas 
Bērnu fondam un ziedotājiem par doto iespēju izbaudīt 
vasaras priekus Kurzemē un cer, ka tāda iespēja atpūsties 
būs arī nākošgad. Savukārt atbalsta centrs "Rasas pērles" 
teic paldies visiem nometnes bērniem un darbiniekiem par 
dāvanā saņemto skaisto un smaržīgo vasaras zāļu dekoru, 
kas tagad izdaiļos centra foajē un atgādinās par jauko 
vasaras piedzīvojumu. 
 
Sākušies sagatavošanas darbi futbola laukuma 

izbūvei 
Aprīlī Rīgā notikušās labdarības akcijas „GARAGE SALE” 
laikā tika saziedoti 3557 lati, kas paredzēti nestandarta 
futbola laukuma ierīkošanai „Rasas pērlēs”. 6.jūlijā kopš 
agra rīta atbalsta centra teritoriju pieskandināja frontālā 
iekrāvēja rūkoņa. Visas darba dienas garumā tika izrakta 
pamatne 15 x 30 m futbola laukumam.  Izraktā augsnes 
virskārta tika pievienota jau esošajai no pagājušā gadā 
volejbola laukuma veidošanas izņemtajai un šogad Vecāku 

mājas būvniecības laikā izraktajai. Centra iemītnieki 
priecājas, ka tagad mums būs ne tikai vasaras komandas 
sporta veidiem piemēroti laukumi, bet arī uzkalniņš ziemas 
priekiem. Vairs nevajadzēs doties uz pastnieces Janīnas 
mājām, varēsim vizināties ar ragaviņām tepat pie centra. 

Kopš radās ideja par resursu centru „Skreine” Rugājos, ir 
aizritējis jau mazliet vairāk kā gads. Man šoreiz gribējās 
atskatīties uz izdarīto un iegūto – gan materiālā ziņā, gan daudz 
vairāk tieši nemateriālā! 
Ir notikušas 12 meistarklases un zināšanu apmaiņas, kurās ir 
piedalījušies 203 (!) novada iedzīvotāji, šūšanas meistares 
Anitas Matules vadībā 18 dalībnieces 10 mēnešu garumā ir 
iemācījušās šūt un saņēmušas šuvēju sertifikātus ( programma 
apstiprināta Rugāju novada Izglītības pārvaldē),  8 dalībnieki 
meistara Jura Bleidera vadībā 9 mēnešus papildinājuši 
zināšanas koka apstrādes mākā, Rugāju novada vidusskolā 
aprīkotas 2 darbnīcas ar jaunām iekārtām, kuras paliek skolai – 
6 šujmašīnas, overloks, biezumēvele, figūrzāģis, lentas 
slīpmašīna, virsfrēze, ripzāģis un pirogrāfijas iekārtas, ir 
notikuši iepriekš nebijuši pasākumi,  kā mācību seminārs 
uzņēmējdarbības uzsācējiem ( 12 dalībnieki) un divas 
netradicionālas ekonomikas stundas vidusskolēniem ar 
vieslektoru, lai radītu izpratni skolēnos, ka jebkuras par naudas 
pelnīšanas veidiem un iespējām. Paši darbīgākie dalībnieki tika 
aicināti piedalīties divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā 
(apmaksātā no projekta finansējuma), apmeklējot Ludzas 
amatniecības centru un apskatot vecāko Latvijas pilsētu Ludzu 
vietējās gides pavadībā, iepazīstoties ar maizes ceptuves 
Liepkalni (pie Pļaviņām) tapšanas vēsturi un šodienas 
darbošanos un ciemojoties Valdemārpilī zeļļu skolā pie  
Latvijas gada meistara Igurda Baņķa. Jūnijā Rugājos notika 
interesants pasākums ideju Talka, kurā piedalījās 16 dalībnieki, 
radot prāta vētru savās un citu dalībnieku galvās par to kā tad 
nopelnīt naudu vairāk šeit, Rugāju novadā! Un ziniet, es 
patiešām ticu, ka pēc neilga laiciņa Rugāju novadā būs gan 
galdniecība, gan koka amatnieki, būs gan mobilais rokdarbu 
veikals, gan ekotūrisma mītne, gan miera atgūšanas nams 
laukos, pārgurušajiem pilsētniekiem, arī dārzniecība un 
noformēšanas studija.  

Resursu centrs „Skreine” turpina darboties! Gaidām ar idejām 
ikvienu novada iedzīvotāju! Var griezties pie manis, Mārītes 
vai pie Martas. Lai kā Tev ietu, galvenais ir – ko Tu dari,  lai ietu labāk! 

Lai mums visiem radošs noskaņojums un izdevušies 
darbi!  
Šeit neliela fotogalerija, kur pakavēties jaukās atmiņās par labi 
pavadītu laiku un jauniegūtajām zināšanām. Vēl vairāk skatiet 
fotogalerijā  www.draugiem.lv/skreine  ...turpinājums 7. lpp 

Foto: M.Orniņa, Siera siešana                          Pirtslietas 
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 pasākumu organizēja nevalstiska organizācija „Mēs 
pasaulē” projektā „Vietējās kopienas iniciatīvu un 
resursu centra „Skreine” izveidošana Rugāju novadā „ 
Sorosa fonds Latvija iniciatīvā „AUDZ LATGALE” 

Zivju kūpināšana
Skalu 
grozu 
veidošana 
 
 
 
 
 
Tapošana 

      Koka apstrāde 
Aušanas 
nodarbība 

Skreines 
brauciens 

Foto: M.Orniņa, Cepam lauku torti Darinām rotas Sveču liešana
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No pagātnes 
 
Ak, jūs atmiņas, 
Cik jūs sāpīgas! 
Arī tad, kad jūs 
 VISU SKAISTĀKĀS... 
                         /M. Gorkijs/ 
   Vasara ir laiks, kad ikkatram gribas iziet no saviem 
kabinetiem, mājām un sildīties saulītē, pie dabas. Tāpat tas ir 
laiks, kad doties tuvākos vai tālākos ceļojumos, apciemot 
draugus un radus. Vasara arī ir laiks, kad tiek rīkoti skolu un 
klašu salidojumi. Šogad tā pagadījusies vēsa un lietaina. Bet 
tiem, kas vēlas satikties, netraucē arī šīs vasaras vēsums- 
silda smaidi un satikšanās prieks. 
   Šovasar 29. jūnijā uz salidojumu pulcējās visi, kas 
mācījušies vai strādājuši Eglaines pamatskolā, 13. jūlijā tikās 
1990. gada Rugāju novada vidusskolas absolventi, bet 15. 
jūlijā pulcējās tie, kuri Rugāju vidusskolu beiguši 1950. 
gadā.  
    1950. gada absolventi ir īpaša klase- viņi pēc 51 gada 
2001. gada 21. augustā satikās  pie viena no klasesbiedriem- 
Almīra Lielpētera- Cēsīs. Par šo tikšanos J. Studeram ir īpašs 
stāsts: „1950. gada 23. jūnija izlaiduma vakarā gatavības 
apliecības saņēma 44 absolventi, arī grāmatas un klases 
audzinātāja J. Blāķa laba vēlējumus, apsveikumus no skolas 
jaunākajiem biedriem. Mēs mielojāmies un dejojām līdz 
saules lēktam. Zālē palika pusvītušas meijas un Jāņu zāles. 2. 
rītā sakārtojām telpas, atvadījāmies no audzinātāja, viens no 
otra un norunājām satikties augusta pēdējā svētdienā pēc 
iestāšanās jaunajās mācību iestādēs. Bet pagāja 50 gadi, kad 
augustā tikāmies Cēsīs, bet ar daudziem tiksimies tikai 
mūžības dārzos.” Tolaik pulcējās 16. No tā laika šī klase pie 
kāda no klasesbiedriem pulcējas katru gadu.  
    Šogad  tikšanās īpašā vietā- Rugāju novada vidusskolā. 

 
Foto: Pēteris Studers. No kreisās: Jānis Studers, V. Vīcupa, 
Melnstrades I. meita ,I. Melnstrade(I. Tiltiņa), Albertīne 
Andersone(A.Rozniece), Janīna Kindzule, A. Lielpētera 
dzīvesbiedre, Almīrs Lielpēteris 
    Salidojuma organizētājs - viens no klases- Jānis Studers. 
Šogad sapulcējušies tikai 5, kuri varēja ierasties: Albertīne 
Andersone, Inta Melnstrade, Janīna Kindzule, Almīrs 
Lielpēteris un Jānis Studers. Klasesbiedri priecājās viens par 
otru, raisījās sarunas par to, kā katram iet, kāds kuram ir 
pagadījies dzīves gājums, kādas darba gaitas un ,protams, 
visvairāk pievērsās tam, kas viņus vieno –kopīgām atmiņām 

par Rugāju vidusskolu, klasesbiedriem, skolotājiem, sāpīgām 
atmiņām un neiztika arī bez palaidnību pieminēšanas. Jo,  lai cik 
smagā laikā arī šai klasei sanāca mācīties- tieši kara un pēckara 
gados- skolas gadi tomēr ir visnebēdnīgākais laiks dzīvē.  

 
Foto: A. Socka. Klases kabinets- tagadējā skolotāju istaba. 
No kreisās: 1. rindā A. Andersone, J. Studers, I. Tiltiņa 2. rindā 
A. Lielpēteris, J. Kindzule 
    Absolventi ar milzīgu interesi un prieku izstaigāja Rugāju 
novada vidusskolas telpas, kuras viņiem izrādīja skolas direktore 
Inese Feldmane, atcerējās, kas kurā kabinetā bijis viņu laikā, 
kādas palaidnības kurā koridorā darījuši. Salidojuma noslēgumā 
klasesbiedri devās ekskursijā uz Saipetniekiem. 

 
Foto: Pēteris Studers. No kreisās: J. Studers, A. Lielpēteris, A. 
Andersone (A.  Rozniece,)I. Melnstrade (I. Tiltiņa,)I. Melnstrades 
meita, A. Lielpētera dzīvesbiedre , J. Kindzule 
   Šīs klases absolventu salidojumu gribas īpaši atzīmēt tāpēc, ka 
šai klasei vienīgajai no visām Rugāju novada izlaiduma klasēm ir 
izveidota un izdota klases brošūra. Tajā apkopotas ziņas par klasi- 
absolventu saraksts, adreses skolas laikā, tagad, fotogrāfijas, 
kopijas no klases žurnāla, tā laika skolotāju saraksts un 
visinteresantākais- absolventu atmiņu stāsti par Rugāju 
vidusskolas laiku un sevi. Rugāju novada muzejā. Ikviens var 
nākt un to apskatīties, smelties idejas un būtu ļoti brīnišķīgi, ja 
vēl kāda klase spētu apkopot atmiņas par sevi un saglabāt. 
Izdevumā ievietoti vērtīgi atmiņu stāstījumi par Rugāju 
vidusskolu, skolotājiem, kara un pēckara gadiem.  
   Salidojuma dalībnieks  Jānis Studers aicināja rugājiešus vākt un 
saglabāt ziņas ne tikai par Rugāju vidusskolu, bet arī par visām 
mazajām skoliņām, kas kādreiz pastāvējušas Rugāju un 
Lazdukalna pagastos. 
    1950. gada absolventi skumji prāto: ”Tas bija mūsu laiks, tas 
bija mūsu pavasaris, negulēto nakšu, ...turpinājums 9.lpp  
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...turpinājums no 8. lpp... eksāmenu drudža, gatavības apliecību 
saņemšanas, izlaiduma balles, pēdējā valša laiks. Kas varētu to 
aizmirst? 
  Atmiņas kā slīpēti stikliņi veido skaistu, daudzkrāsainu klases un 
skolas mozaīku. Un tomēr sirdī kaut kur dziļi smeldz klusa sāpe, 
jo, skolas durvīm aizveroties, mēs bijām izmesti Lielajā Dzīvē. 
Gadi kā gājputni mūsu dzīves no RUGĀJIEM aiznesa pa 
dzimtenes un pasaules ceļiem katru uz savu ligzdu. Katram mūsu 
mūžā ar mums kopā gāja RUGĀJU vidusskolas gars. Tas šķīstīja, 
darīja skaidrus, kad bija grūti, kad vajadzēja izlemt savu rīcību. 
Rugāju vidusskolas klasēs, stundās tika iesēta pirmā sēkla mūsu 
katra dzīvei, kura tika vairākkārt pārsēta mūsu dzīves tīrumos. 
Saule sen, sen pāri zenītam. Ir daudz iegūts, zaudēts un ciests. 

Paldies Rugāju vidusskolai un dzīvei par to! Mūsu nepateiktais 
„Paldies!” mūsu skolotājiem: Jānim Blāķim, Jānim Bendzulim, 
Fēliksam Ozoliņam, Ženijai Sapožņikovai, Olgai Blāķei, M. 
Deksnei, A. Kašam, J. Raulovai, S. Ziemelei u. c.!” 
   Kaut gadi aizsteigušies,  
   Dzīves vēju dzīti, 
   Un pārgalvīgie sapņi 
   Rēnu mieru jūt, 
   Laiks, nebēdniek, 
   Nu apstājies uz brīdi! 
   Mums seno draugu pulkā 
   Atkal gribas būt. 

Velga Vīcupa 
Rugāju novada muzeja vadītāja 

Piedalās maratonā... 
Iveta Sviklāne 

16. jūnijā, Ventspilī norisinājās lieli skriešanas svētki, jo Piedzīvojumu 
parkā tika dots starts 3.Piedzīvojumu parka pusmaratonam, kur savu dalību 
sacensībām bija pieteikuši ap 1600 dalībnieku. Kā pirmie uz starta stājās bērni, 
kuri veica 300m vai 1000m distances, bet pēc tam trasē devās pusmaratona 
(21,097 km), NIKE tautas klases 10,55 km un 5,275 km skrējēji un nūjotāji. 
Baltajā bērnu skrējienā Rugāju novadu godam pārstāvēja Daniels Brezinskis 
(4.gadi) un Gabriels Brezinskis (5.gadi), rezultatīvi finišējot un saņemot medaļas. 
Pēc dalības sacensībās brāļi Brezinski un viņu māmiņa Daiga kopā ar citiem 
Ventspils sporta sacensību dalībniekiem, līdzjutējiem un ciemiņiem izveidoja 
cilvēku aleju sniedzot atbalstu sadraudzības skrējienam bērniem ar īpašām 
vajadzībām un pēc tam izmantoja iespēju iepazīt skaisto Ventspils pilsētu un 
Kurzemi. 

AICINĀM APMEKLĒT IZSTĀDES 
 
M.Paidere, Jauniešu centra koordināte
No 24.jūlija līdz 10.augustam Skujetnieku bibliotēkā un Jauniešu 
centrā "KOPĀ" apskatāma Lazdukalna un Bērzpils pagastu audēju 
pulciņa darbu izstāde "Dzīparos ieaustā dvēsele". Izstādē 
apskatāmas austās grīdsegas un tirgus somiņas. Audējas, darinot 
darbus stellēs ,piedomājušas pie dažādiem rakstiem, katrai tie ir 
savādāki. Izstāde piesaista ar darbu krāsainību un izdomu.
 
Vēl skatāma novadnieka Franča Zizlāna gleznu izstāde. Apmeklētāji 
var aplūkot 16 gleznas. Tajās redzamas dabas ainavas, arī klusā daba. 
Apmeklētāji priecājas par novadnieka mākslinieka spējām un 
dotībām. 

LAZDUKALNA UN RUGĀJU 
PAGASTU PENSIONĀRI! 

 
 
10.augustā plkst.8.00 vienas dienas 
pensionāru ekskursija pa Rugāju novadu. 
 Apskatīsim briežudārzu "Mežsētās", 
Saipetniekus, zemnieku un uzņēmēju 
saimniecības, sakoptākās lauku sētas. 
Iegriezīsimies Beņislavā, Skujetniekos, 
Sileniekos, Naudaskana purvā un citur. 
Noslēgumā atpūta pie Boževas ezera.
 
 
Pieteikšanās līdz 7.augustam. 
Lazdukalna pagastā pie Marutas mob. 
27829435, 26392515 un Irēnas 
28785028. 
Rugāju pagastā pie Valentinas 
mob.29499085 un Līvijas 26125849. 
 
Lai jauka mums ekskursija un atpūta! 
 
Organizatores

Foto: 
M.Paidere, 
audēju 
darbu 
izstāde 
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Man nebūs cita laika 
Tas vienīgais mans mūžs, 
Kas citam liekas bagāts 
Man pašai – rūgts un sūrs. 
                    M. Stradiņa. 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja R.Krēmere sniedz 
GODA RAKSTU par mūža ieguldījumu patriotisma un 
pilsoniskās līdzdalības veicināšanā dzimtā novada labā. Pasākumu vadīja un Margaritas Stradiņas dzeju lasīja 

skolotājas pēdējā izlaiduma audzēknes Rugāju vidusskolā- Ilze, 
Iveta, Tatjana.

Sveikt ieradušies tuvākie radi ar ģimenēm-brālis un brālēns 
Paulis Kļaviņš                                               Foto:I.Kočāne 

Ar dziesmu „Es pārnākšu” sveic Dāmu vokālais 
ansamblis -M.Stradiņas vārdi, A.Šaicāna mūzika 

6. jūlija pievakarē sirsnīgā gaisotnē sveicām 85 gadu jubilejā 
ilggadējo Rugāju vidusskolas skolotāju, mazpulku vadītāju, 
dzejnieci, rakstnieci un sava dzimtā novada patrioti Margaritu 
Stradiņu. Jubilāri sveikt bija atnākuši kolēģi, novada domes 
priekšsēdētāja, radi, draugi, audzēkņi un rakstnieces daiļrades 
cienītāji. Skolotājas audzēknes Tatjana, Iveta un Ilze lasīja 
M.Stradiņas dzeju, solistes Amanda Kočāne un Madara Janiša 
priecēja klātesošos ar dziesmām, skanēja dzejolīši Dārtas un 
Ditas Stivriņu izpildījumā. Skolotājai tuva arī deja, tāpēc viņu 
sveica jauniešu deju kolektīvs. Rugāju jauktais koris dziedāja 
dziesmu „Skolai”(M.Stradiņas vārdi, P.Sudarova mūzika), 
savukārt dāmu vokālais ansamblis apsveikumam bija 
sagatavojušas pirmatskaņojumu – „Varbūt 
tiksimies”(M.Stradiņas vārdi un A.Kukurānes mūzika). 
Sirsnīgus vārdus kolēģei teica Rugāju vidusskolas direktore 
Inese Feldmane un skolotāji. Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Rita Krēmere pasniedza Goda Rakstu „Par 
mūža ieguldījumu patriotisma un pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanā dzimtā novada labā”. 
„Jums ir Dieva pasargāts mūžs”- sveicot jubilāri teica kolēģes 
no Vecpiebalgas skolas. Apsveikuma vārdus teica arī brālēns 
Paulis Kļaviņš un skolotājas brālis ar ģimenēm. 
Noslēgumā skolotāja Stradiņa pateicās visiem klātesošajiem un 
uzsvēra, ka viņa mīl savu dzimteni, savu novadu, cilvēkus, mīl 
bērnus, un vienmēr ir mācījusi viņiem godīgi darīt savu darbu. 

Inese Kočāne 
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Lazdukalna etnogrāfiskais ansamblis 
„Beņislava” piedalās Baltica 2012 

Jānis Rakstiņš 
 

Šī gada jūlijā Latvijā notika Starptautiskais 
folkloras festivāls Baltica 2012, kurā aktīvi piedalījās 
Rugāju novada Lazdukalna etnogrāfiskais ansamblis 
„Beņislava.” Festivāla ieskaņās 6.jūlijā Rīgā 
botāniskajā dārzā festivāla sētā ar saviem 
priekšnesumiem uzstājās mūsu etnogrāfiskais 
ansamblis „Beņislava”, kur izpildīja trīs dziesmas. Pēc 
uzstāšanās Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis 
apsekoja botānisko dārzu un devās uz nākošo 
uzstāšanos Vecrīgā festivāla sētā, kur Beņislavas 
etnogrāfiskais ansamblis dziedāja četras dziesmas. 
Skatītājiem ļoti patika etnogrāfiskā ansambļa 
uzstāšanās un dziesmas. Daudzi vietējie un ārzemnieki 
interesējās par mūsu etnogrāfiskā ansambļa skaistajiem 
tērpiem un par pašu festivālu. Pēc neilgas atpūtas 
etnogrāfiskais ansamblis Beņislava piedalījās gājienā, 
kurš norisinājās no Vērmanes dārza uz AB dambi. Tur 
arī norisinājās kopējā dziedāšana un svētku pasākums, 
kura noslēgumā bija vērojams krāšņs uguns zīmju 
rituāls, veltīts katram Latvijas novadam.  
8.jūlijā festivāla Baltica 2012 ietvaros Rugāju novada 
Lazdukalna pagasta etnogrāfiskais ansamblis 
„Beņislava” devās uz novadu dienas pasākumu 
Barkavā ( Madonas novads), kura tematika bija „Siena 
ceļš”. Etnogrāfiskie ansambļi ar dažādiem cienastiem 
un dziesmām tika sagaidīti pie Barkavas pagasta 
robežas, kur pēc tam bija grupas ekskursija uz 
maiznieka Kalēja maizes ceptuvi un O.Kalpaka 
dzimtajām mājām. Pēc ekskursijas norisinājās koncerts, 
kura laikā visi kopā sakrāva 2 zārdus siena, dziedāja un 
dancoja. Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis dziedāja 
trīs dziesmas, kā arī ar dziesmu lika sienu zārdos. 
9.jūlijā Madonā notika festivāla Baltica 2012 
noslēgums, kur piedalījās arī etnogrāfiskais ansamblis 
Beņislava, uzstājoties ar saviem priekšnesumiem 

„ Mīlestības graviņā” ar trijām dziesmām. Pēc uzstāšanās 
Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieces apmeklēja 
amatnieku gadatirgu, ārvalstu kolektīvu koncertus un 
piedalījās festivāla noslēguma koncertā „Es iesēju baltu 
pupu”, kurš norisinājās Madonas estrādē.  

Baltijas lielākos folkloras svētkus Baltica 2012 
svinēja 173 Latvijas etnogrāfiskie ansambļi un folkloras 
kopas, gan tautas muzikanti, lietišķās mākslas meistari, 
amatnieki, gan arī ārvalstu grupas un stāstnieki no ASV, 
Itālijas, Ukrainas, Bulgārijas, Francijas, Izraēlas, 
Lietuvas, Zviedrijas, Igaunijas un Lielbritānijas. Šajā 
festivālā Rugāju novada Lazdukalna etnogrāfiskajā 
ansamblī piedalījās Beņislavas kolektīva vadītāja Reģīna 
Čudarāne, kolektīva dalībnieces Vincentine Bukša, Ināra 
Sproģe, Ilze Lesniece, Aija Pluša, Janīna Lesniece, Anna 
Steķele, Līga Zizlāne, Vera Janiša, Rasma Zuša, kā 
pārstāvji līdzi etnogrāfiskajam ansamblim brauca Rugāju 
kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne un Lazdukalna 
kultūras dzīves organizators Jānis Rakstiņš. 

Foto: J.Rakstiņs, O.Kalpaka mājas Barkavā 
 
 Baltica 2012, Rīga 

Foto: J.Rakstiņš, Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis Barkavā 
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Vijiet kopā dzīves audus 
Zeltītiem ziediņiem. 
Tā kā šodien visu mūžu 
Roku rokā staigājiet. 

 
Sirsnīgi sveicam kopīgu dzīves ceļu 

uzsākot 
Evitu Vidomsku un Arti Strelkovu 

 
Līgu Džiguri un Kasparu Puri 

 
Tatjanu Terentjevu un Valēriju Belanu 

 
Aļonu Razgulovu un Kasparu Barinovu 

meitiņu Alisi auklējot 
 

Lailu Usenieci un Vilni Bleideru dēliņu 
Lauri audzinot 

 
Sarmīti Priedīti un Andri Vucānu 

dēliņu Arni lolojot 
 

Diānu un Āri Poševus dēliņu Mārci 
auklējot 
 

Rugāju novada dome 

Sports 
04.08. Eglaines pamatskolas stadionā notiks 
Rugāju novada sporta svētki. 
Sacensības norisināsies gan individuālajos, gan komandu 
sporta veidos. 
Dalībnieku reģistrācija 10.30, sacensību sākums 11.00 
Sīkāka informācija www.rugaji.lv vai t.28606972  
 
Labie vārdi 
"Skreines" audēju grupas dalībnieces sirsnīgi 
pateicas Skaidrītei Dobrovoļskai par aužamā 
materiāla dāvinājumu. 

Sveicam 
 

Aicinājums! 
Aicinām, Jūs novada iedzīvotāji un ciemiņi, ar savu 
klātbūtni būt aktīviem novada pasākumu atbalstītājiem. 
Lūdzam piedalīties un kuplināt visas aktivitātes: 

- Siera sējējus piedalīties ar savu klātbūtni sev tuvējo ciemu 
pasākumos 26.jūlijā un 28.jūlijā Rugāju ciemā, 

- Makšķerēšanas azartistus - piedalīties sacensībās, 
- Veselības skrējienu, 
- Sarkano braucamrīku un Piena ceļa parādi, 
- Kuplināt Tirdziņu ar pasģatavotām un pašražotām precēm, 
- Piedalīties atraktīvajās izklaidēs bērniem un pieaugušajiem, 
- Apmeklēt novada svētku lielkoncertu ”Pasaule, pasaulīt,” ieeja 

brīva, 
-  Zaļumballi kopā ar šlāģeraptaujas godalgoto vietu ieguvējiem 

– grupām „Galaktika” un  „Gints un es” (uz balli ieeja par 
maksu) 

Aicinājums Rugāju novada vidusskolas 
pirmsskolas grupu vecākiem! 

Bērnudārza virtuves saimnieces aicina Jūs nest 
gurķus, ko esat nolēmuši sarūpēt bērnudārza 

kopgaldam, laika posmā no 20. - 25. augustam. 
Lūgums kopā ar gurķiem atnest arī dilles, ķiršu 

un upeņu lapas. 
 

Paldies par atsaucību! 


