
© 2013, Rugāju novada izdevums                                                                                                                                                        - 1 -              

 

 

2013. gada Marts                                                                                                             02(83) 

 

Senie latvieši ticēja pareģojumiem, kas saistīti ar Lieldienām. Lai arī 
dzīvojam modernizācijas laikmetā, varbūt ir vērts tajos ieklausīties un 
turpināt senču tradīcijas, lai gads būtu bagāts, mājās valdītu saticība un 
paši būtu veseli. 
ͼ Lieldienu rītā jāmazgājas tekošā ūdenī, būsiet veseli un skaisti! 
ͼ Lieldienās daudz jāšūpojas- lai mākoņi izklīstu, lai nebūtu lietaina vasara, lai odi 
nekostu, lai būtu bagāts un veiksmīgs gads! Pēc šūpošanās šūpoles nedrīkstēja 
atstāt, tad putniem nebūšot olu un vārnas aiznesot cāļus. Šūpoles parasti izjauca 
un sadedzināja, lai raganām nebūtu kur šūpoties. 
ͼ Lieldienās jāvāra, jākrāso un jāēd olas, kā arī jāmainās ar olām - būs bagātība un 
laba satikšana! 
ͼ Lieldienās jāvēro laiks, tad redzēsi, kāda būs vasara! Ja vardes pa Lieldienām iet 
pāri par lielceļu, tad sagaidāma lietaina vasara. 
ͼ Lieldienās galdā jāliek arī zirņi, jo tie nesot bagātību. 
ͼ Lieldienās ar olām jāiet sisties, kam stiprāka ola, tas ilgāk dzīvos. Pirmajās 
Lieldienās sitas ar olas tievo galu, Otrajās Lieldienās - ar olas resno galu. 
ͼ Latgalē Lieldienu tradīcijas vairāk balstās uz baznīcas tradīcijām. Lieldienu rītā 
visi steidzas uz baznīcu, mājās paliek tikai bērni, veci un slimi cilvēki. Brokastis 
neviens nedrīkst ēst, kamēr saimnieks no baznīcas nepārved "svētību". Baznīcēni 
sacentās savā starpā: kurš pirmais pārbrauca no baznīcas, tas visu gadu būs 
pirmais darbā un turībā.        Košus un saulainus svētkus!                 S.Voiciša 
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• Bērnu žūrija 2012 noslēgusies; 
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• Lieldienu pasākumu afiša 
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RUGĀJU NOVADA DOME 
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju 

pagasts, Rugāju novads, LV 4570 
Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: 

dome@rugaji.lv  

APSTIPRINĀTS 
Rugāju novada domes 

2012.gada 20.decembra sēdē 
protokols Nr.19, 2.§ 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Rugāju novada Rugāju pagastā  

                                                                                
20.12.2012.                                                                                         
Nr.12/2012 

 
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010  
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju 

novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu  
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

35.panta ceturto daļu,  

Izdarīt Rugāju novada pašvaldības domes 
2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos 
Nr.3/2010 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Rugāju novadā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 
šādus grozījumus: 
1. Izteikt Noteikumu 7. punktu šādā redakcijā: 
„7. Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis vienai 
personai ir Ls 35,00 mēnesī.” 
2. Svītrot Noteikumu 14.1. apakšpunktu; 
3. Aizstāt Noteikumu 16. punktā skaitli „150,-” ar 
skaitli „200,00”; 
4. Izteikt Noteikumu 19.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„19.2. Brīvpusdienas skolēniem, kuri sekmīgi 
mācās Rugāju novada skolās un pirmsskolas 
izglītības iestādēs.”. 

Domes priekšsēdētāja   R.Krēmere 
 

Paskaidrojuma raksts 
 Saistošajiem noteikumiem Nr.12/2012 

Grozījums saistošajos noteikumos Nr.3/2010 
 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā" 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījuma projekts izstrādāts, 
pamatojoties uz pastāvošo situāciju: 

1) mainījušies MK noteikumi, 
2) neatliekamos izdevumus apbedīšanas 

pakalpojumiem sedz noteikumu 12. punktā 
paredzētā pabalsta summa un VSAA 
piešķirtie pabalsti. 

3) Iedzīvotāju grupai, īpaši pensionāriem, kam 
ir neliela ienākumu atšķirība netiek 
nodrošināts vienāds atbalsts piešķirot 
pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai. 

Siltas pusdienas līdzekļu trūkuma un citu iemeslu dēļ 
nevar atļauties paēst visi izglītojamie, līdz ar to 
bojājot veselību, kas ietekmē izglītības apguvi. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos 
Nr.3/2010 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju 
novadā" turpmāk – Saistošie noteikumi, veicami 
grozījumi: 
1) 7.punktā pamatojoties uz MK „Noteikumiem par 
garantēto minimālo ienākumu līmeni”, kas sākot ar 
01.01.2013. noteikts 35,00 lati vienam cilvēkam. 
2) 14. punkta 14.1.apakšpunkts svītrojams no 
saistošajiem noteikumiem, jo pabalsta lielums 
noteikts 12. punktā. 
3) 16.punktā, lai atbalstītu plašāku iedzīvotāju loku, 
kam ir veselības problēmas 
4) 19.punkta 19.1.apakšpunktā, lai visus novada 
izglītojamos nodrošinātu ar siltām pusdienām vismaz 
vienu reizi dienā. 
      Līdz ar to nepieciešams izteikt Saistošo 
noteikumu  7.un 16.punktus un 19.1. apakšpunktu 
jaunā redakcijā un svītrot noteikumu 
14.1.apakšpunktu. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

 
Būtiski neietekmē. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

 
Neietekmē. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties 
Rugāju novada domē. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas  

Pārejam uz vasaras laiku
Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 31.martā, plkst. 03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), 
pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. 
Patlaban pavasarī un rudenī pulksteņu rādītājus stundu uz priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules 
valstu iedzīvotāji. Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997. gada, vasaras 
laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas plkst. 03:00 līdz oktobra pēdējai svētdienai plkst. 04:00. 
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Domes sēdē pieņemtie lēmumi  
» Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no: 
01.01.2013. līdz 31.03.2013. – 12 ģimenēm, 
01.02.2013. līdz 30.03.2013. – 18 ģimenēm, 
01.02.2013. līdz 31.07.2013. – 1 ģimenei. 

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no: 
01.01.2013. līdz 31.03.2013. – 1 personai, 
01.02.2013. līdz 30.04.2013. – 10 personām, 
01.02.2013. līdz 31.07.2013. – 5 personām, 
01.01.2013. līdz 30.06.2013. – 1 personai. 

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 
no: 
01.02.2013. līdz 30.04.2013. – 1 ģimenei, 
01.02.2013. līdz 31.07.2013. – 1 personai. 

4. Piešķirt GMI pabalstu no: 
01.01.2013. līdz 31.01.2013. – 1 personai 
 Ls 35,00 mēnesī , 
01.01.2012. līdz 31.03.2013. – 1 ģimenei  
Ls 27,00 mēnesī, 
01.02.2013. līdz 30.04.2013. - 2 ģimenēm  
Ls 211,50 mēnesī, 
01.02.2013. līdz 28.02.2013. – 1 ģimenei  
Ls 105,30 mēnesī. 

5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu 
segšanai 13 personām Ls 353,00 apmērā. 
6. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām 
 Ls 150,00 apmērā. 
7. Piešķirt malkas pabalstu 13 personām 
 Ls 325,00 apmērā. 
8. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu  
1 personai Ls 50,00 apmērā. 
9. Piešķirt represētās personas pabalstu 
 1 personai Ls 20,00 apmērā. 
10. Piešķirt materiālo pabalstu 7 personām 
 Ls 305,00 apmērā. 
11. Atteikt GMI pabalstu 1 personai. 
12. Piešķirt sociālās rehabilitācijas 
 pakalpojumu 1 personai. 
 
» Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Nodibināt ceļa servitūtu Rugāju novada 
pašvaldības nekustamajā īpašumā „Sociālās 
aprūpes centrs „Rugāji”” (kadastra Nr. 3874 012 
0364), Kurmenes iela 8, Rugāji, Rugāju pag., 
Rugāju nov. 
2. Noslēgt līgumu ar Juri Vidomski par ceļa 
servitūta nodibināšanu.  
»Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem 
īpašumiem  

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1.Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 3864 008 0029 – 22.22 ha platībā 
nosaukumu „Šmiti”. 
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 3864 008 0278 nosaukumu „Annas 8”. 
»Par nekustamā īpašuma „Zemzari” 
sadalīšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt Rugāju novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – no 
nekustamā īpašuma „Zemzari 1”, kadastra 
Nr. 3874 004 0207 – 9.22 ha platībā, 
atdalīt zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3874 009 0134 – 5.55 ha 
platībā 
2. Atzīt par Rugāju novada pašvaldībai 
piekritīgām zemes Rugāju pagastā, 
kadastra  apzīmējums 3874 009 0134 – 
5.55 ha platībā un kadastra apzīmējums 
3874 004 0207 – 3.67 ha platībā.  
3. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 3874 009 0134 piešķirt 
nosaukumu „Zemzari 2”. 
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3874 009 0134 noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 
Lēmumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas 
brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesu namā 
 ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-
4601).  
»Par zemes vienības ieskaitīšanu 
pašvaldībai piekritīgajās zemēs 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Ieskaitīt Rugāju novada pašvaldībai 
piekritīgajās zemes vienībās zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0606 – 0.1446 ha platībā.  
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0606 noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - izglītības un 
zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas 
brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesu namā ( 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-
4601).  
»Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Henriki" Rugāju novada 
Rugāju pagastā 
 Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv" 
izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam „Henriki", 
kadastra apzīmējums 3874 018 0081, 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā. 
2. Saglabāt īpašuma nosaukumu 
zemesgabalam Nr.2 27.64 ha platībā – 
„Henriki”, Rugāju pagasts, Rugāju 
novads. 
3. Piešķirt īpašuma nosaukumu 
zemesgabalam Nr.1 12.69 ha platībā – 
„Henriki 1”, Rugāju pagasts, Rugāju 
novads. 
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi zemesgabalam Nr.1 12.69 ha 

platībā – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). Zemesgabala platība pie 
uzmērīšanas var tikt precizēta. 
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi zemesgabalam Nr.2 27.64 ha 
platībā – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). Zemesgabala platība pie 
uzmērīšanas var tikt precizēta. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas 
brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes 
tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 
88, LV-4601). 
»Par Rugāju novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
izstrādes uzsākšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1.Uzsākt Rugāju novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 
izstrādi. 
2.Nozīmēt atbildīgo par Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādi novada domes 
teritorijas plānotāju L.Kļaviņu.  
3.Izveidot Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā: 
domes priekšsēdētāja R.Krēmere 
deputāte, priekšsēdētājas vietniece 
S.Kapteine 
attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
L.Melnace 
finanšu nodaļas vadītāja D.Tutiņa 
izglītības pārvaldes vadītāja B.Berkolde 
kultūras nodaļas vadītāja G.Grigāne 
sociālā dienesta vadītāja A.Everte 
lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra 
vadītāja M.Orniņa 
Būvvaldes vadītājs A.Stepāns 
Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra 
vadītāja L.Kravale 
4.Apstiprināt Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes darba uzdevumu un 
izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.  
5.Paziņojumu par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēt 
pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv, 
laikrakstā ”Vaduguns” un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.  
6.Lēmumu par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīt 
Latgales plānošanas reģionam un Balvu, 
Lubānas, Gulbenes novada pašvaldībām.  
» Par Rugāju novada domes izglītības 
iestāžu 2013.gada izdevumu  
tāmēm savstarpējiem norēķiniem 
apstiprināšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rugāju novada domes 
izglītības iestāžu izdevumu tāmes 
2013.gadam ...turpinājums 4.lpp 
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turpinājums no 3.lpp... savstarpējiem norēķiniem 
saskaņā ar pielikumu. 
2. Slēgt līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par 
audzēkņu uzturēšanos izglītības iestādēs. 
»Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

 Bezstrīdus kārtībā piedzīt no Silvijas Ločmeles, 
nekustamā īpašuma nodokļa parādus par 
iepriekšējiem gadiem LVL 23.91, nokavējuma 
naudu par iepriekšējiem gadiem un par 
2013.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2013.gada 
23.janvārim LVL 12.42,  kopā LVL 36.33 
apmērā. 
» Par adrešu precizēšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt adreses Rugājos, Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā:  

2. Dzēst šādas adreses:  
 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi 
un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona  tiesu namā ( Rēzeknē, 
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Tīrumnieki 3874 009 0133 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
2. Smiltenieki  3874 009 0106 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
3. Kalna druvas 3874 016 0056 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
4. Niedras 3874 012 0512 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
5. Ilgas 3874 016 0014 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
6. Slokas  3874 011 0020 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
7. Ceļmaliņas 3874 018 0188 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
8. Mežāži 3874 003 0008 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
9. Riekstuleja  3874 012 0305 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
10. Miķelīši 3874 019 0081 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
11. Vecsētas 1 3874 018 0034 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
12. Saulespuķes 3874 019 0180 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
13. Krasta 1 3874 019 0177 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
14. Frankas 3874 006 0042 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
15. Pērkoni 3874 010 0057 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
16. Gredzeni 3874 005 0011 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
17. Pumpuri 3874 017 0014 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
18. Nidzeļski 3874 019 0310 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
19. Liepusala 1 3874 018 0097 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
20. Kurmenes iela 

93 
3874 012 0195 Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads, 

LV4570 1. Madaras 3874 004 0002 Rugāju pag., Rugāju novads, LV 4570 
2. Upīte 1 3874 003 0012 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
3. Lukumieši 3874 004 0311 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
4. Saulgrieži 3874 018 0097 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 
5. Daugasnes pelēkie 3874 010 0057 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570 

Pielikums  
Rugāju novada domes 
21.02.2013. protokola Nr.3 8.§ 
 

DARBA UZDEVUMS 
Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 

1. Izstrādāt Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
līdz 2030.gadam, kurā noteiktas pašvaldības ilgtermiņa 
prioritātes.  

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums:  
2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā 

daļa;  
2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās 

daļas 3.punkts;  
2.3. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”.  

3. Par lēmuma izpildi atbild Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādes vadītājs – teritorijas plānotāja Laura Kļaviņa.  

4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar 
spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem 
„Metodiskiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un 
vietējā līmenī”.  

5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi:  
5.1. definēt novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), 

stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un 
ekonomisko profilu vai specializāciju (perspektīvos 
uzņēmējdarbības virzienus);  

5.2. izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona 
spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, Rugāju novada teritorijas plānojumu un 
Balvu, Gulbenes, Lubānas pašvaldības spēkā esošus 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus; 

5.3. izstrādājot Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, apzināt un ņemt 
vērā iepriekš izstrādātos novada teritoriālo vienību 
plānošanas dokumentus;  

5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādē, veicot iedzīvotāju 
anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās 
apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK 
noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā” noteiktajam.  

6. Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam izstrādes process un izpildes termiņi: 

Nr. 
p.k. Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādei 

 

1.1. Novada domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes uzsākšanu.  

2013.gada 
februāris 

1.2. Lēmuma par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Latgales 
plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana 
mājas lapā www.rugaji.lv, pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.  

2013.gada 
februāris, 
marts 

1.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba 
plāna izstrādāšana un sabiedrības līdzdalības 
plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu 
identificēšana.  
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes un 
sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības 
grupā.

2013.gada 
februāris, 
marts 
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1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību 

sagatavošana un publicēšana mājas lapā 
www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Kurmenīte”. 

2013.gada 
februāris, 
marts 

1.5. Darba grupu organizēšana, iedzīvotāju aptaujas 
organizēšana un rezultātu apkopošana  

2013.gada 
marts, 
aprīlis, 
maijs 

1.6. Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saistīto 
augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze 

2013.gada 
marts, 
aprīlis 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
1.redakcijas izstrāde 

 

2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas analīzes 
kopsavilkums  

2013.gada 
februāris, 
marts 

2.2. 2.posms – Pašvaldības specializācija  2013.gada 
februāris, 
marts 

2.3. 3.posms – Telpiskās attīstības perspektīva  2013.gada 
marts, 
aprīlis, 
maijs 

2.5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas 
projekta izskatīšana vadības grupā 

2013.gada 
maijs 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums 

 

3.1. Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta 
reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas 
iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā 
arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības 
valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.  

2013.gada 
jūnijs 

3.2. Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde 2013.gada 
jūlijs 

4. Publiskā apspriešana  
4.1. Novada domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un vides pārskata projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai 

2013.gada 
augusts 

4.2. Paziņojuma par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
un vides pārskata projekta publisko apspriešanu 
nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam un tā 
publicēšana mājas lapā www.rugaji.lv, 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Kurmenīte”. 

2013.gada 
augusts 

4.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 
publiskās apspriešanas organizēšana 
Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides 
pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm. 

2013.gada 
septembris, 
oktobris 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2013.gada 
oktobris 

4.5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un vides 
pārskata projekta publiskās apspriešanas 
rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu 
apkopošana 

2013.gada 
oktobris 

4.6. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un vides 
pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma 

2013.gada 
oktobris

5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un vides 
pārskata gala redakcijas izstrāde un 
saskaņošana 

 

5.1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un vides 
pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 
sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas 
rezultātus 

2013.gada 
novembris 

5.2. Novada domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas gala redakcijas nodošanu plānošanas 
reģionam un vides pārskata gala redakcijas 
nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam 
atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to 
publicēšana mājas lapā www.rugaji.lv un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Kurmenīte”. 

2013.gada 
novembris 

5.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un gala 
redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam un 
vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides 
pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 

2013.gada 
novembris 

6. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un vides 
pārskata gala redakcijas apstiprināšana 

 

6.1. Plānošanas reģiona un  Vides pārraudzības valsts 
biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, 
novada domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu. 
Plānošanas reģiona negatīva atzinuma 
saņemšanas gadījumā Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas tiek precizēta un atkārtoti saskaņota 
(tā atgriežas izstrādes procesā) 

2013.gada 
decembris 

6.2. Novada domes lēmuma par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā 
www.rugaji.lv, laikrakstā „Vaduguns” un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Kurmenīte”. 

2013.gada 
decembris 

6.3. Apstiprinātās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
gala redakcijas publiskošana un iesniegšana 
plānošanas reģionam 

2013.gada 
decembris 

 
 
7. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1.redakcijas 
izstrādes. 

Domes priekšsēdētāja     
R.Krēmere 

 
 
 
 
 
 

 



Domes ziņas ________________________________________________________„Kurmenīte”03.2013   
 

- 6 -                                                                                                                                                       © 2013, Rugāju novada izdevums               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Turpinājums no 5.lpp 
Pielikums  

Rugāju novada domes 
21.02.2013. protokolam Nr.3, 9.§ 

 
Viena audzēkņa uzturēšanas izdevumu tāme Rugāju novada 

domes vispārējās izglītības iestādēs 2013.gadā (Ls) 

Rādītāji 
Rugāju novada 

Rugāju 
vidusskola 

Rugāju novada 
Eglaines pamatskola 

Atalgojums (izņemot pedagogu 
atalgojumu, kuru piešķir kā 
mērķdotāciju no valsts budžeta) 

78601 34100 

Darba devēja VSAOI 18957 8215 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 

150 200 

Pakalpojumu samaksa 16030 10380 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
biroja preces un inventārs 

14150 8260 

Grāmatu un žurnālu iegāde 950 650 
Ar kārtējo remontu saistītie 
izdevumi 

 3000 

Izmaksas kopā Ls 128838 64805 
Audzēkņu skaits uz 01.01.2013. 255 98 
Gada izmaksas Ls uz 1 audzēkni 505.25 661.28 

Mēneša izmaksas Ls uz 1 
audzēkni  

42.10 55.11 

Mērķdotācijas pedagogu algām 141 173 67 736 
Rugāju novada domes priekšsēdētāja:    

R.Krēmere 
 
 
Uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde 
Ar Rugāju novada domes 2013.gada 21.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 8 §) ir uzsākta Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam izstrāde. 
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības redzējums. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijās jāietver:  

• pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkumu no ilgtermiņa attīstības 
perspektīvas viedokļa (tendences un prognozes);  
• stratēģiskā daļa – ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, 
prioritātes un ekonomiskā specializācija (perspektīvie uzņēmējdarbības 
virzieni);  
• telpiskās attīstības perspektīva: apraksta un brīvi izvēlētā veidā 
grafiski attēlo teritorijas telpisko struktūru, ietverot nozīmīgākos esošās 
telpiskās struktūras elementus un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās 
funkcionālās telpas, atspoguļojot vietējā līmenī esošās un lauku 
perspektīvās struktūras, lauksaimniecības, meža un jauktas zemes 
lietojuma struktūras, perspektīvās teritorijas dzīvošanai, rūpniecībai un 
uzņēmējdarbībai, kā arī pašvaldību sadarbības attīstības telpisko vīziju 
u.c. funkcionālo telpu attēlojumus. 
Aktuāla informācija par plānošanas dokumentu izstrādi pieejama 
pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv sadaļā Attīstības plānošana.   

Laura Kļaviņa 

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadam 
2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 

aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 
15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi 
pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas 
paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu 
sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas. 

NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima pieņēma 
2012. gada pašās beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā 
noteikt atšķirīgu nodokļa likmi, salīdzinot ar likumā 
noteikto, ar mērķi veicināt teritorijas un uzņēmējdarbības 
attīstību, kā arī ievērot sociālo taisnīgumu. Lai šādus 
mērķus sasniegtu ar pašvaldības speciāli noteiktu NĪN 
politiku, ir nepieciešama nopietna un vispusīga situācijas 
analīze un atbildīgi lēmumi. Diemžēl pašvaldībām laiks 
situācijas analīzei praktiski nebija un tādēļ ganzdrīz visas 
pašvaldības 2013. gadā atšķirīgas NĪN likmes savā 
teritorijā nenoteica. Pašvaldības, pieņemot vai nepieņemot 
saistošos noteikumus, 2013. gada NĪN aprēķinā izmantoja 
citus, nodokļa apjomu ietekmējošus instrumentus, tādus kā 
nodokļa apjoma pieauguma ierobežojums (NPI), 
dzīvojamo māju palīgēku aplikšana ar NĪN un vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves jeb grausta aplikšana ar paaugstinātas likmes NĪN. 
Šo instrumentu izmantošanas kopsavilkums ir sekojošs: 
No 119 Latvijas pašvaldībām saistošos noteikumus (SN) 
par 2013. gada NĪN piemērošanu ir izdevušas 109 
pašvaldības. Tajās 10 pašvaldībās, kurās nav izdoti SN, 
netiek piemēroti NPI un dzīvojamo māju palīgēkas, kuru 
platība pārsniedz 25m2, tiek apliktas ar nodokli. NPI netiek 
piemērots arī 18 pašvaldībās, kuras to noteikušas SN. 77 
pašvaldībās tiek piemērots NPI 25% apmērā, 3 pašvaldības 
piemēro citus NPI apmērus – 5%, 10%, 75%. Savukārt, 
0% NPI noteikts 11 pašvaldībās, kas nozīmē, ka pēc 
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas 
NĪN apmērs atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst 
pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto 
nodokļa apmēru. Palīgēkas ar nodokli neaplikt 
paredzējušas 94 pašvaldības. No tām 2 pašvaldībās 
palīgēkas ar NĪN bija apliekamas 2012. gadā. 

Likumā par NĪN ir noteikti nodokļa apjoma 
samazinājumi (atvieglojumi) trūcīgiem NĪN maksātājiem, 
kā arī, sākot ar 2013. gadu, maksātājiem ar daudzbērnu 
ģimenēm. Pašvaldības ar saviem SN var šo NĪN maksātāju 
kategoriju paplašināt, ko vairums pašvaldību ir arī 
izdarījušas. 

Jau vairākus gadus NĪN maksātājiem portālā 
www.epakalpojumi.lv ir pieejama vispusīga informācija 
par saviem nekustamiem īpašumiem visās Latvijas 
pašvaldībās, to nodokļiem, maksāšanas paziņojumiem, 
maksājumiem, kā arī nodrošināta iespēja nodokli apmaksāt 
un pieteikties maksāšanas paziņojuma elektroniskai 
piegādei. Katru gadu, sagatavojot visiem NĪN maksātājiem 
nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un 
piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs 
papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. 
Šos resursus var ietaupīt, NĪN maksātājiem atsakoties no 
maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot 
ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz 
šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vairāk kā 4% NĪN 
maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot 
šo iespēju! 

Vita Jekimova 
SIA „”ZZ Dats”
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„Latvijas Avīze” izsludina vēstuļu 
konkursu „Sieviete Latvijai 2013” 

Laikraksts „Latvijas Avīze” jau sešpadsmito gadu 
izsludina vēstuļu konkursu „Sieviete Latvijai” un no 
šodienas līdz pat 15. aprīlim aicina rakstīt pieteikuma 
vēstules par īpaši darbīgām, atsaucīgām un nesavtīgām 
sievietēm, kuras rūpējas par latvisko tradīciju 
saglabāšanu un popularizēšanu. 
Šā gada konkursa moto ir „Gaidot Dziesmu un Deju 
svētkus”, tāpēc aicinām pieteikt kandidātes trīs 
nominācijās:  

1. Es negāju noskumusi nevienā(i) vietiņā:  
aicinām pieteikt izcilas sievietes deju kolektīvu, 
koru, folkloras kopu vadītājas, amatierteātru 
režisores. Tās, kuras, nežēlojot savu brīvo 
laiku, pulcina ap sevi cilvēkus, kas vēlas apgūt 
latviskās dejas, dziesmas un tradīcijas.  

2. Tautiešam(i) apsolīju raibus cimdus vakarā: 
      aicinām pieteikt izcilas sievietes, kuras darina 

tautas tērpus, latviskas rotas, latviskos 
instrumentus un priekšmetus. Kā arī tās 
sievietes, kuras latviskās prasmes un tradīcijas 
pratušas izmantot, lai radītu savu 
uzņēmējdarbību. 

3. Pie Dieviņa gari galdi:  
     aicinām pieteikt izcilas sievietes, kuras rūpējas 

par savas dzimtas vēsturi, iekārtojot muzejus, 
piemiņas istabas, senlietu glabātājas, ģimenes 
vēstures pētnieces. 

Konkursa žūrija vērtēs un godalgos katrā nominācijā 
izvirzītās kandidātes, kā arī labāko vēstuļu un anketu 
autorus. Labākās 12 ieteiktās sievietes aicināsim uz 
īpašu apbalvošanas pasākumu, un viņas saņems 
simbolisko konkursa dāvanu – kristāla kurpīti.  
Katras nominācijas uzvarētāja saņems dāvanā arī 
naudas balvu no Hipotēku bankas un Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienības.  
Visas laureātes saņems Eiroparlamenta deputātes 
Ineses Vaideres dāvāto speciālbalvu – braucienu uz 
Briseli.  
Konkursu atbalsta arī Latvijas saldumražotāji 
“Laima” un “Staburadze”, Latvijas Pašvaldību 
savienība, Latvijas Lauku sieviešu apvienība, biedrība 
“Līdere”, Latvijas kosmētikas ražotājs “Kiwi Natural 
cosmetics” un “Latvijas Radio 1” .  
Sūtīt ieteikuma vēstules var uz “Latvijas Avīzes” 
redakciju Rīgā, Dzirnavu ielā 21. Pieteikuma anketas 
atrodamas “Latvijas Avīzē”, žurnālos “Mājas Viesis”, 
“Praktiskais Latvietis”  un “36,6 ºC”   vai aizpildāmas 
elektroniski portālā www.la.lv.  

Linda Rumka, AS „Lauku Avīze” 

Sadraudzība ar sadarbības partneriem. 
 

Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem esam nolēmuši 
katru mūsu sadarbības partneri uzrunāt atsevišķi, tāpēc atbalsta 
centrā nerīkojam Latgales reģionam kopīgu sanāksmi, bet 
aicinām ciemos pie sevis vardarbībā cietušo bērnu ievietotājus 
pa novadiem. Sākuši šo tikšanās sēriju esam 12. februārī ar sava 
bijušā rajona novadiem. Pirmie pie mums ciemojās Viļakas 
novada pārstāvji. 19. februārī uzņēmām Baltinavas novadu. 26. 
februārī centrā notika mēneša pēdējā tikšanās. Uzņēmām mūsu 
vistuvākos sadarbības partnerus - Rugāju novada speciālistus, 
kas rūpējas par bērnu drošību, izglītošanu un tiesisko 
aizsardzību. Kopš atbalsta centra darbības sākuma „Rasas 
pērlēs” pabijuši 26 Rugāju novada bērni. Tā kā atrodamies 
blakus, tad aktuālu lietu kārtošana pamatā bijusi ātra un 
sadarbība veiksmīga. Ciemiņi labprāt uzklausīja atbalsta centra 
darbinieku pieredzi sociālās rehabilitācijas gadījumu risināšanā, 
uzteica veiksmīgo bērnu dienas režīmu un laika noslogojumu, 
bija gatavi arī šogad turpināt Rugāju novada vidusskolas 
skolēnu iepazīstināšanu ar „Rasas pērļu” iemītnieku ikdienu. 
Mūsu darbinieki pagājušogad apmeklēja Rugāju novada sociālo 
dienestu līdzīgā pasākumā. Sadarbība turpināsies arī šogad. 

 
Vecāku mājas celtniecība noslēgusies! 

Cik ātri aizsteidzies laiks! Vēl gadu atpakaļ Egļusalas 
ciema klajumā koku ielokā bija tikai viena koša ēka. Pirms 10 
mēnešiem aizsākās būvdarbi, Annas dienā jaunceltnes spāres 
celtnieki rotāja ar lielu ozollapu vainagu, oktobra sākumā 
jaunajā ēkā sākās iekšdarbi, bet februāra otrajā pusē - visi 
iekšdarbi jau tika pabeigti. Februāra beigās jaunā nama 
pasūtītājs Latvijas Bērnu fonds, kuru pārstāvēja prezidents 
A.Bērziņš un viceprezidente V.Vucāne, klātesot arhitektei 
A.Siliņai, firmas „ASPATTS” galvenajiem celtniekiem A. 
Bērziņam un V.Razgulovam, būves tehniskajam uzraugam 
A.Pužulim, Rugāju novada būvvaldes vadītājam A.Stepānam, 
būvinspektorei A.Auzānei un novada priekšsēdētājai R. 
Krēmerei ēku nodeva ekspluatācijā.  

  Celtnieku paveiktais 
priecēja visu klātesošo acis un sirdis – rūpīgs darbs, gaumīgs 
krāsojums, gaišas un siltas telpas patīkami vedināja vēlreiz un 
vēlreiz visu skatīt atkārtoti. Vecāku istabiņās firmas „Amisa” 
vīri jau uzstādījuši jaunās priedes koka mēbeles. Viss smaržo 
pēc koka un tīrības. Tagad jaunā ēka jāpiepilda ar 
nepieciešamajām mēbelēm, aprīkojumiem, piederumiem, lai 
pēc iespējas ātrāk to varētu atklāt un apdzīvot.  

Informācija no www.rasasperles.lv
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Kas kustīgs, tas lustīgs! 
Vēlos Jums pastāstīt par kādu veselību 
nostiprinošu un arī uzlabojošu fizisku 
aktivitāti par kuru daudz ir dzirdēts – 
par nūjošanu. Tā kā 
projektā“Mūsdienīga skola Rugāju 
novadā izaugsmei un konkurētspējai”, 
kuras īstenotājs ir Rugāju novada 
vidusskola ir paredzēts organizēt 
nūjošanas nodarbības, šajā rakstā ir 
apkopota informācija, lai ieinteresētu 
tieši Jūs piedalīties nodarbībās, ko 
plānojam uzsākt 1.maijā Rugājos. 
Nūjošana ir absolūti demokrātiska 
aktivitāte un piestāv gan sievietēm, 
gan vīriešiem, neatkarīgi no vecuma. 
Uzdrošinos pat teikt, jo cienījamāks 
vecums, jo vērtīgāk veselībai. Prasa 
gan nelielu ieguldījumi aprīkojumā – 
jānopērk nūjošanas nūjas, kuru cenas 
ir sākot no 9 latiem par komplektu ( 2 
nūjas). Daži komplekti- 
pamēģināšanai, ir sarunājami Rugāju 
jauniešu centrā. Uz pirmo nodarbību – 
tiekamies  1.maijā pl. 10:00 Rugājos 
centrā autobusu pieturā, nūjosim ar 
nūjošanas instruktori Viju Lancmani. 
Kas tad ir nūjošana?  
Nūjošanas idejas pirmsākumi ir 
meklējami Somijā 1930. gadā, kad tā 
tika ieviesta kā jauna treniņmetode 
distanču slēpotājiem nesezonas laikā. 
Mūsdienās nūjošana ir pieejama 
ikvienam, neatkarīgi no fiziskās 
sagatavotības, vecuma vai dzimuma. 
Tas ir veids, kā efektīvi un viegli 
uzlabot savu fizisko formu, turklāt 
nūjošana ir īpaši piemērots sporta 
veids cilvēkiem ar ceļu un mugurkaula 
problēmām.  
Nūjošana ir augstas efektivitātes 
sportiska nodarbe, kurā tiek izmantota 
pareiza nodarbības metodika, 
soļošanas tehnika un īpašas nūjas 
vienmērīgai ķermeņa noslogošanai.  
 
Nūjošana nodarbina 600 muskuļu 
grupas jeb 90% ķermeņa 
muskulatūras, turklāt visas muskuļu 
grupas nodarbinātas vienmērīgi. Tā ir 
efektīvāka par intensīvu iešanu bez 

nūjām - saskaņā ar pētījuma rezultātiem 
(Cooper Institute Research 2000, inwa-
nordicwalking.com), īpašo nūju un 
soļošanas tehnikas pielietojums palielina 
nodarbību efektivitāti gandrīz uz pusi.  
Nūjošana ir draudzīga: nūjošana ir droša, 
tajā nav vecuma ierobežojumu un nūjot ir 
iespējams visos gadalaikos. 
Ieguvumi no nūjošanas: 
1. Nūjošana ir efektīva -  
nūjošana nodarbina ap 90% cilvēka muskuļu 
un regulēt slodzi ir viegli - gan profesionāli 
sportisti, gan iesācēji nūjojot var attīstīt sevi 
pilnvērtīgi.  
Nūjošana ir viens no ziemeļvalstu ģimenes 
ārstu visbiežāk ieteiktajiem sporta aktivitāšu 
veidiem ķermeņa svara regulēšanai, sirds un 
asinsvadu sistēmas uzlabošanai, vispusīgai 
un efektīvai slodzes nodrošināšanai visam 
ķermenim. Latvijas Ārstu biedrības 
prezidents Pēteris Apinis iesaka nūjošanu kā 
vienu no veselīgākajiem sporta veidiem, kas 
noslogo visas muskuļu grupas, stimulē sirds, 
asinsvadu un elpošanas sistēmas darbību.  
2. Nūjošana ir droša -  
nūjošanas process un nodarbības intensitāte 
ir vienmērīga un prognozējama.  
Katru nodarbību veido vairāki posmi - 
ķermeņa un locītavu iesildīšana, kurai seko 
atbilstošas slodzes nūjošana, bet pēc 
nūjošanas seko "atsildīšanās" vai atgriešanās 
sākuma stāvoklī; tas nozīmē, ka nūjot var arī 
bērni un seniori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

Kā izvēlēties pareiza garuma nūjas? 
Nujošanai ir būtiski izvēlēties tieši šim 
sporta veidam paredzētas atbilstoša 
garuma nūjas, kam jābūt viengabala, 
vieglām un aprīkotām ar fiksējošu roktura 
siksniņu. Nepieredzējušu nūjotāju 
raksturīgākā kļūda ir pārlieku garu vai 
pārlieku īsu nūju izvēle: pašapliecinoties 
ar pārlieku garām nūjām, nepieredzējuši 
nūjotāji bez tehniskām iemaņām mēdz 
sasprindzināt plecus un samāksloti cilāt 
nedabiski stīvas rokas; uzklausot praktiski 
nenūjošus padomdevējus, nereti iesācēji 
kļūdaini izvēlas nūjas, kas sniedzas tikai 
līdz nabai, tādēļ nav izmantojamas 
pietiekamā slīpumā un atvēzienā, lai 
kustību sauktu par nūjošanu. 
Auguma un nūju garuma aptuvenu attiecību 
tabula:

3. Nūjošana ir nodarbe svaigā gaisā - 
tas nozīmē gan tuvību dabai un stresa 
mazinājumu, gan nodarbības efektivitātes 
pieaugumu un organisma imunitātes 
stiprināšanu visos gadalaikos. 
4. Nūjošana ir draudzīga - 
lai nūjotu, nav jādodas uz īpaši iekārtotām 
telpām ar sarežģītu aprīkojumu - nūjošanai 
nepieciešamais ekipējums ir vienkāršs. 
Nūjošana ir "zaļa" - videi un cilvēkam 
draudzīga. Nūjošanai nav īpašu prasību 
pret dalībnieku nūjošanas iemaņām, turklāt 
nodarbības grupā var vairot draugu pulku5. 
5. Nūjošana ir aktīvas dzīves sastāvdaļa,
tā labi der tiem, kas strādā atbildīgu darbu: 
nūjošanā laiks tiek izmantots lietderīgi un 
citas dzīves jomas nezaudē. Pat otrādi: lieli 
ieguvumi no nūjošanas ir labs garastāvoklis 
un enerģijas pieplūdums. 

 

 
www.nujo.lv -  var apskatīties 
videoreportāžu no Nike Riga Run 
nūjošanas nodarbībām. Informācija 
pārpublicēta no www.nujo.lv un 
www.nujotajiem.lv Nodarbības notiek 
projekta „Mūsdienīga skola Rugāju novadā 
izaugsmei un konkurētspējai” ietvaros 
Sorosa fonds-Latvija iniciatīvā „Pārmaiņu 
iespēja skolām”.„Projekts īstenots ar 
Atvērtās sabiedrības fondu (Open Society 
Foundations – OSF) finansējumu”. 

Projekta direktore Mārīte Orniņa. 



 

                                                                                                                

 
Vai Tu pazīsti savu fotokameru? 

 
Mūsdienās gandrīz katrā mājā ir digitālā 
fotokamera, tādēļ fotografēšana var kļūt par 
skaistu vaļasprieku un lielisku radošuma 
izpausmes veidu. Bet vai katrs no mums, kas 
tur rokā fotokameru zina kā to pareizi lietot, 
lai uzņemtu bildi ar visām dabā esošajām 
krāsām un emocijām? Laikam jau nē... 
Projekta „Mūsdienīga skola Rugāju 
novadā izaugsmei un konkurētspējai” 
ietvaros Sorosa fonds-Latvija iniciatīvā 
„Pārmaiņu iespēja skolām” Rugājos bija 
unikāla iespēja apmeklēt fotografēšanas 
kursus - Ekspresskurss profesionāla 
fotogrāfa Kaspara Teilāna vadībā. 
 9. un 10.martā foto mīļotāji bija pulcējušies 
uz fotografēšanas kursiem , lai atsvaidzinātu 
un pilnveidotu savas bāzes zināšanas par 
fotografēšanas mākslu super īsā laikā.  
Kaspars Teilāns ir fotogrāfs jau trešajā 
paaudzē, fotografēšanas iemaņas apguvis 
Rīgas stila un modes profesionālajā 
vidusskolā, kā arī guvis lielu pieredze kāzu 
fotogrāfa lomā. Kaspars mīl savu darbu un ir 
gatavs dalīties pieredzē un iemaņās ar 
citiem. Divu dienu laikā, kas ir īss laika 
posms, fotogrāfs palīdzēja apgūt teorētiskos 
aspektus, sniedzot iespēju apgūt un 
papildināt savus priekšstatus par gaismu, 
krāsu, kompozīciju un žanru. Izskaidroja 
fotoaparāta uzbūvi un vēsturi, kā arī 
nepieciešamo elementu izzināšanu pareizas 
ekspozīcijas iegūšanai (slēdža ātrums, 
diafragma, iso).  
 Noskaidrojām kursu apmeklētāju viedokli: 
 
ͼ  Kā Jūs uzzinājāt par šiem kursiem, un 
kas  bija tas  dzinulis apmeklēt tos? 
Inga Gavare: Apmeklēt kursus man 
piedāvāja Mārīte Orniņa. Tā kā 
fotografēšana ir viens no maniem hobijiem, 
tad ar prieku pieņēmu šo piedāvājumu. 
Signe Kukurāne: Par kursiem uzzināju no 
mammas. Mums abām patīk fotografēt, 
tāpēc gribējās uzzināt sīkāk par fotoaparātu, 
kā arī par pašu fotografēšanu. 
Līga Kravale: Piedāvāja projekta vadītāja 
Mārīte, vēlējos mazliet uzzināt par 

fotografēšanas pamatiemaņām, lai nebūtu 
jāizmanto tikai „auto” režīms. 
Tatjana Kočāne: Par kursiem uzzināju no 
Mārītes Orniņas. 
 
ͼ Vai ir mainījusies vārda fotogrāfija 
nozīme pirms un pēc kursu 
apmeklējuma? 
L.K.: Protams! Tagad varu vērot jau ar 
kritisku aci iepriekš safotografēto, saprast 
kļūdas, bet vai izdosies tās novērst, to 
rādīs laiks. 
I.G.:  Vārda fotogrāfija nozīme nav 
mainījusies. Atšķirība ir tikai tajā, ka 
tagad caur objektīvu raudzīšos ar nedaudz 
citu skatu. 
S.K.:  Būtībā mainījusies ir uztvere kā 
skatos uz bildēm, kā arī tagad pašai ir 
saprašana kā konkrēto bildi nofotografēt, 
kādi režīmi jālieto. 
 
ͼ Ko sev jaunu iemācījāties šajās 2 
dienās un vai šīs zināšanas turpmāk 
izmantosiet fotografējot? 
L.K.: Informācijas bija ļoti daudz, to visu 
pa 2 dienām nevar iemācīties, tikai mazliet 
saprast - viss nāk ar pieredzi…Zinu kas ir 
diafragma, ekspozīcija, kā tos var mainīt 
fotografējot… 
I.G.: Visu jaunapgūto nemaz nevar 
nosaukt. Protams, labprāt apmeklētu 
kursus 2 mēnešu garumā un visu apgūtu 
pamatīgāk, bet šīs divas dienas bija ļoti 
vērtīgs ieguvums. 
S.K.: Uzzināju, to, ka katra bilde ir 
jāiztēlojas savā galvā un tad ar dažādu 
režīmu palīdzību (diafragmas atvērumu, 
ISO skaitli u.c. ) tā jāfotografē. Ir grūti 
uztvert tik daudz informācijas 2 dienās, 
labprāt ietu kursos, kuri būtu 2-3 mēnešus 
ilgi, tad arī par katru tēmu varētu uzzināt 
ne tikai teorētiski, bet iemācītos pati 
praktiski. Es domāju, ka 2 dienās mēs 
iemācījāmies svarīgāko, sīkumiem mums 
diemžēl nepietika laika. Iegūtās zināšanas 
ir ļoti noderīgas, tās noteikti izmantošu 
turpmāk fotografējot.  
T.K.: Kursi bija ļoti noderīgi, uzzināju 
daudz jauna , arī par sava fotoaparāta 
iespējām. Ja kursi turpinātos, esmu 
pārliecināta, ka iemācītos vēl daudz jauna. 
 
ͼ Ko Jūs vēlētos perfekti iemūžināt foto ? 
L.K. :Noķert momentu - negaisa laikā 
zibens šautras nofotografēt!  
I.G.: Savās fotogrāfijās vēlētos iemūžināt 
ne tikai skaistas dabas parādības, bet arī 
cilvēku emocijas.  

S.K. Noteikti gribētu to, ko mamma vēlas 
jau sen- nofotografēt zibeni. Kursos mums 
Kaspars teorētiski paskaidroja kā tas ir 
izdarāms, tagad mums abām vasarā būs 
jāmēģina vai izdosies.  
T.K. Caur fotoaparāta objektīvu vēlos 
iemūžināt ziedu dabīgo krāsu, jo salīdzinot 
puķu katalogos redzamās un dārzā 
izaudzētās tās pašas šķirnes ziedus, bieži 
nākas vilties , jo krāsa ir savādāka. Un vēl 
arī bērnus, jo viņi tik ātri aug! 
 
ͼ Fotogrāfijā, kas raksturo Rugājus Jūs 
iemūžinātu... 
L.K.: Daudz- iestādes, kultūras pasākumi, 
cilvēki, apkārtne, daba… 
I.G.: Pirmais kas ienāk prātā ir uzraksts 
RUGĀJI, kas katru vasaru zied pašā 
Rugāju centrā.  
S.K.: Manuprāt, Rugājus raksturo mūsu 
upe- Vārniene. Uzskatu, ka to būtu 
interesanti fotografēt visos gadalaikos.  
T.K.: Rugājus raksturo -tā darbīgie ļaudis 
un bērni-mūsu visu nākotne! 
 
ͼ Vai  bieži apskatāt un kārtojat albūmos 
fotogrāfijas? 
L.K. Bieži nē, bet reizēm iesāku šķirot 
datorā, diskos un atkal nolieku… 
I.G. Jā, es labprāt fotogrāfijas izkārtoju 
albumos un foto rāmīšos. Ir patīkami 
apskatīt senas fotogrāfijas, kas ataino 
pozitīvus pagātnes notikumus.
S.K. Jā, bieži skatos savas bildes un 
atceros konkrētos notikumus un sajūtas 
katrā bildē. Visas bildes atrodas datorā, 
protams, katrs notikums ir sakārtots 
atsevišķās mapītēs.  
T.K. Fotokartiņu un albūmu ir ļoti daudz. 
 
ͼ Novēlējums visiem, kas mīl fotografēt... 
L.K.: Kā teica Kaspars Teilāns(kursu 
vadītājs): „Jāfočē ir katru dienu, kaut vai 3 
kadrus, bet jāfočē!” 
I.G.: Visiem, kas mīl fotografēt novēlu 
noķert īsto kadru! 
S.K.: Noteikti mēģināt izzināt 
fotografēšanas mākslu vēl un vēl. 
Galvenais- saskatīt bildi galvā un tad 
mēģināt tādu pašu īstenot. 
T.K.: Lai izdodas notvert īsto mirkli. 
 Visi kursu apmeklētāji uzskata šo par 
vērtīgu un noderīgu pieredzi. Tagad mūsu 
vidū ir daudz vairāk zinošu fotomeistaru, 
tāpēc neslēpieties, ja kāds mēģina notvert 
Jūsu smaidu. :)  
                                            Santa Voiciša
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20.aprīlis - 
LIELĀS 
TALKAS 
DIENA! 

                                                                                               
Līga Kravale 

/Lielās Talkas 
koordinatore/ 

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, kā arī pasākumu kuplinās 
Pagalmu labiekārtošanas kustība. 

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 no 2008. līdz 
2011.gadam bija Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. 2012. un 2013. gadā, Lielās Talkas 
patrons ir Valsts prezidents Andris Bērziņš.  
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! 

Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir  - 
vēlēšanās to darīt! 

Lielā Talka 
notiek sestdien, 

20.aprīlī, no 
plkst. 9:00 līdz 

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. 
20.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm 
talkas vietām. 
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 
sarkanā krāsā un talcinieki tos bezmaksas 
varēs saņemt tikai un vienīgi 20.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. 
Papildus informācija pie koordinatora. 
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. Neskaidrību gadījumā 
zvani savas pašvaldības talkas 
koordinatoram. 
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 nekā 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! 

 /Materiāls no Lielās Talkas 
mājaslapas/ 

 

Rugāju novadā  

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 

 
          Dzīvosim skaisti! 
Lai prieks Tev pašam un pārējiem! 

UZ TIKŠANOS 20.APRĪLĪ! 
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BĒRNU ŽŪRIJA 
2012 

NOSLĒGUSIES 
A.Magina, E.Sproģe 

 
14. martā, spītējot aukstam laikam un 
slimībām, Rugāju Jauniešu iniciatīvu – 
interešu centrā pulcējās „ Bērnu un Jauniešu 
žūrijas 2012”  eksperti – sākot ar „ Knariņu” 
sešgadīgo bērnu grupu, līdz pat 12.klasei, 
tiesa gan no 
vidusskolniekiem bija 
ieradušies tikai divi 
eksperti. 
Kā arvien, visaktīvākie 
un apzinīgākie bija 
jaunāko klašu un 
pirmskolas vecuma 
lasītāji. Šajā grupā 
grāmatas izlasīja un 
novērtēja 31 eksperts. 
3.-4.klase – 5 eksperti, 
5.-7.klase – 9 eksperti, 
8.-12.klase – 5 eksperti. 
 Bibliotēkas aicinājumam, pievienoties 
Bērnu žūrijas ekspertiem, atsaucās 65 bērni, 
diemžēl līdz finišam nonāca vien 48 eksperti 
(MALAČI!!!) Pārējiem pietrūka mazliet 
pacietības un apņēmības. Jau trešo gadu 
bērnu žūrijā aktīvi startē paši 
jaunākie lasītāji – sešgadīgo 
bērnu grupa ar skolotāju Ritu 
Pipuri. Bērni lasa, klausās, 
pārrunā grāmatiņās izlasīto, 
zīmē grāmatu personāžus. „ 
Knariņiem” patika visas viņu 
vecuma grupai paredzētās 
grāmatiņas, bet visvairāk patika 
Z. Millera „ Kurmītis un 
Bikses” . Arī 1.klase ar 

audzinātāju 
Agitu 

Kukurāni 
kopā lasīja 
un vērtēja 

grāmatas. 
Viņiem 

vairāk 
patika M. 
Cielēnas „ 

Ežuļa 
peldriņķis”, 

tāpēc 

nolēma zīmēt šo grāmatiņu. Visi zīmētie 
un krāsotie darbiņi tagad ir apskatāmi 
Jauniešu centrā. 
Katram žūrijas ekspertam skanēja aplausi, 
un kā apliecinājumu tam, ka ir piedalījies 

un izlasījis grāmatas, tika dāvināta 
aprocīte Latvijas karoga krāsās. Pēc 

„oficiālās daļas” , bērniem bija sarūpēts  

neliels, salds cienasts un tad jau varēja 
sākties jautrība. Bērni  mielojās, dejoja un 
priecājās, piedalījās atrakcijās. Kopīgi 

uzzīmēj
a Bērnu 

žūrijas 
„ 

mošķīti
” , kurš 
palīdzē

s 
aizdzīt 
auksto 

ziemu. 
Jautrība 

sita 
Foto: Ekspertu pitons. 
augstu vilni, sevišķi pašu mazāko ekspertu 
vidū. Ir tāda multenīte    „ 38 papagaiļi” , 
kur tiek mērīts pitona garums, mūsu bērni 
izveidoja savu pitonu no 28 ekspertiem.  
Foto: Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti. 

Bērnu un Jauniešu žūrijai ir pievienojusies 
arī Vecāku žūrija, tagad aizraujošajā 
lasīšanas maratonā varēs piedalīties visa 
ģimene. Arī vecāku žūrijas pārstāvji tika    
aicināti uz pasākumu, kur varēja satikties 
un aprunāties ne tikai par grāmatām.  
Atgādināšu, ka lasīšanas veicināšanas 
programmu „ Bērnu un jauniešu žūrija” 
jau trīspadsmito gadu visā valstī īsteno 
Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar 
Latvijas Bibliotekāru biedrību, LR 
Kultūras ministriju un Valsts 
Kultūrkapitāla fondu.   

Grāmatas lasīja un vērtēja: Eduards 
Dārziņš, Guntis Duļevskis, Marika 
Garbacka, Linda Garā, Karīna 
Jeromenoka, Renāte Ķikuste-Nagla, 
Valters Orniņš, Silvis Ozoliņš, Reinis 
Puļčs, Markus Romanovskis, Rauls 
Romanovskis, Marta Felicita Sņegova, 
Matīss Apšenieks, Krista Arule, Jana 
Būdniece, Lauma Dreimane, Mārcis 
Hesse, Meģija Keiša, Egija Muižniece, 
Saulvedis Sandis Ozoliņš, Elvita Rizena, 
Lauris Sīlis, Rinalds Šadurskis, Dāvis 
Učelnieks, Sintija Vīksniņa, Līva 
Garbacka, Meldra Pērkone, Endija Garā, 
Meldra Nazarova, Kristiāna Keiša, Valters 
Šmagris, Solvita Kravale, Agita Nazarova, 
Daniels Lietuvietis, Arnita Garā, Anita 
Garā, Ritvars Dobrovoļskis, Madara 
Janiša, Renāte Dobrovoļska, Gunta 
Lazdiņa-Uzulniece, Sintija Jakobsone, 
Egīls Lietuvietis, Reinis Ozoliņš, Madara 
Paidere, Gita Daukste, Valts Vīcups, 
Guntis Mosāns, Elīna Tūmiņa.  
Vecāku žūrija: Ilze Dobrovoļska, Astrīda 
Puško, Evita Sproģe, Guna Dreimane, 
Evija Konivale, Marina Romanovska, Ilze 
Janiša. 
Tie žūrijas eksperti, kuri nevarēja ierasties 
uz pasākumu , nebēdājiet! Bērnu žūrijas 
aktivitātes noslēgsim maijā, visi dosimies 
kopīgā izbraukumā, kura galapunkts vēl 

lai paliek jums kā pārsteigums.  
Paldies visiem lasīšanas maratona 
dalībniekiem par aktīvo piedalīšanos.   
Tiksimies maijā! 
Foto no pasākuma var apskatīt 
bibliotēkas mājas lapā: 
http://www.bibliotekas.lv/rugaji/pages/
attelu-galerija.php 
 

 
Klāt pavasaris un arī laiks, kad Rugāju 
bibliotēkā atkal būs skatāma novada 
rokdarbnieču darbu izstāde, tāpēc, 
aicinām visus piedalīties! Tā ir burvīga 
iespēja parādīt , ko proti pats, un redzēt, 
ko spēj paveikt otrs. Izstādē vienmēr var 
smelties jaunas un interesantas idejas.  
Radošos darbus lūdzam iesniegt no 2.-
5.aprīlim, Rugāju bibliotēkā. 
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Bērnudārzam "Vārpiņa" 

25 gadu jubileja 
 

2013. gada 4. martā apritēja 25 
gadi, kopš Rugājos tika atvērta jaunā 
bērnudārza ēka. Rugāju 
novada vidusskolas 
pirmsskolas skolotājas 
nolēma šo jubileju atzīmēt, 
organizējot šīs ēkas 
darbinieku salidojumu 9. 
martā. Uz pasākumu 
aicinājām arī tos cilvēkus, 
kam ir nozīmīga loma šīs 
iestādes tapšanā un 
izaugsmē - bijušo padomju 
saimniecības "Rugāji' 
direktori Zinaīdu Feldmani, 
kādreizējo Rugāju ciema 
padomes priekšsēdētāju 
Valentīnu Circeni, patreizējo Rugāju 
novada domes priekšsēdētāju Ritu 
Krēmeri.  

Jau krietnu brīdi pirms 
salidojuma pirmsskolas skolotājas 
apzināja visus cilvēkus, kas šajā ēkā ir 
strādājuši un aicināja viņus aizpildīt 
anketas, daloties atmiņās par savām 
darba gaitām šajā iestādē. 

Par jubilejas pasākuma 
vadmotīvu izvēlējāmies ilggadējās 
 Rugāju pirmsskolas izglītības iestādes 
„Vārpiņa’  vadītājas Venerandas Cīrules 
rindas: „Mēs esam mazas vārpiņas, kas 
zelta graudus audzēs.” Tāpēc arī 
pasākuma gaitā ikviens dalībnieks tika 
aicināts ielikt vārpā zelta graudiņu un 
izlasīt aforismu  par bērnību. Katrs 
pasākuma dalībnieks par piemiņu no šīs 
jubilejas saņēma piespraudīti – vārpiņu.  
Mūsu jubilejas pasākumu krāšņāku un 

skanīgāku padarīja esošo un bijušo 
audzēkņu lieliskie priekšnesumi. Visus 
klātesošos priecēja pirmās bērnudārza 
‘Vārpiņa” vadītājas Līvijas Sietnieces 
mazmeitas Gerdas Sietnieces skanīgā 
balstiņa, uz tikšanos ar pasaciņu mūs 
aicināja 1. klases skolniece Elvita 
Rizena.  Īpaši sirsnīgi un interesantām 

atmiņām par bērnudārza gadiem apvīti 
bija bijušo audzēkņu priekšnesumi. 
Sirsnīgs paldies Evitai 
Vidomskai, Klintai 
Circenei, Helmutam 
Mediniekam, Guntim 
Mosānam, Zanei 
Duļevskai un Barbarai 
Circenei. 

Mīļš paldies 
visiem tiem, kas 
palīdzēja mums šo 
pasākumu organizēt – 
Ivetai Useniecei, Daigai 
Morozai, Margitai Štālei 
– Krēmerei, Ervīnam 
Šaicānam, Zandim Kadakovskim. 
Vēlos pateikties arī visiem 
patreizējiem šīs ēkas darbiniekiem par 
ieguldīto darbu, organizējot 
salidojumu. 

Šīs ēkas patiesā vērtība ir 
cilvēki, kas 

tajā 
strādājuši 

vai strādā 
šobrīd. 

Pārmaiņu 
gados, 

pateicoties 
cilvēkiem, 

kam rūp 
izglītība un 

mūsu 
ciemata 

izaugsme, 

šī ēka ir nosargāta izglītības 
vajadzībām ,neļaujot šeit ienākt 
dažādām biznesa idejām. Tāpēc 
vismīļākais PALDIES visiem tiem 
cilvēkiem, kas izbrīvēja laiku un 
atnāca uz jubilejas pasākumu, dalījās 
savās atmiņās, laba vēlējumos. Ticam 
,ka mūsu visu kopīgie vēlējumi 
bērnudārzam pastāvēt vēl daudzus 
gadus arī piepildīsies! 
 

Ilze Dobrovoļska 
 

Nordplus projekta 
sagatavošanas vizīte Igaunijā 

No 31.01.13.-03.02.2013. 
Igaunijā norisinājās Nordplus projekta 
sagatavošanas vizīte, kurā piedalījās 
skolotāji no 5 valstīm – Igaunijas, 
Somijas, Dānijas, Īslandes un Latvijas. 
Latviju pārstāvēja Rugāju novada 
vidusskolas skolotājas – Iveta Arelkeviča, 
Sanita Ciukora, Ilze Dobrovoļska.  

Viesojāmies Pärnu-Jaagupi 
ģimnāzijā, iepazinām skolu, dalījāmies 
pieredzē par izglītības sistēmu Baltijas 
valstīs uz Ziemeļvalstīs, kā arī 
priecājāmies par skolēnu sniegto koncertu. 
Tika organizētas vairākas sanāksmes, 
kurās tika apspriestas dažādas radošas 
idejas projekta aktivitātēm.  

Brīvajā laikā igauņu kolēģe 
Deizija projekta dalībniekus iepazīstināja 
ar Tallinu un Pērnavu; īpašu interesi radīja 
Pērnavas vēstures muzeja apmeklējums, 
savdabīgie eksponāti un aizraujošais gides 
stāstījums.  

Ļoti ceram, ka mūsu radošās 
idejas gūs atbalstu Ziemeļu Ministru 
padomē un mēs varēsim turpināt iesākto 
sadarbību. 

Iveta Arelkeviča, Rugāju novada 
vidusskola 
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Talantu konkurss 
Jānis Rakstiņš 

22. februārī Rugāju tautas namā norisinājās 
pasākums „Nāc un rādi savu talantu!”. 
Pasākums sākās ar jauku video par Rugāju 
novadu, ko izveidoja Latgales reģionālā 
televīzija. Pasākuma vadītāji jaunie režisori 
Jānis un Laura, bija izveidojuši studiju, kura 

meklēja jaunos talantus. Šajā studijā tika 
filmēti un iemūžināti mūsu talanti. Savus 
talantus rādīja - Gunita Dobrovoļska ar 
saviem skaistajiem dzejoļiem par mīlestību, 
Iveta Uršuļska ar akordeonspēli un savu 
dzeju, deju kolektīvs „Ķipari” ar deju 
„Lapsa ruda”, Kristīne Serga dziedāja 
solodziesmu, Arnita Garā un Līva Garbacka 
rādīja savu talantu akordeona spēlē, Agita 
Nazarova lasīja dzejoli „Pasaka par 
pasakām”, 5.klase rādīja savu talantu, 
attēlojot klipu no kino filmas „Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, bet Elīna Tūmiņa 
izrādījās esam talantīga stāstniece, 1.- 4.kl. 
ritmikas grupas dejoja jautru deju, Māra 
Jēkabsone dziedāja dziesmu „Mans spēks”. 
Visi talanti tika apbalvoti ar gardumiem un 
piemiņas zvaigznēm par to, ka ieradās un 
nekautrējās uzstāties publikas priekšā. 
Jaunie režisori pasākuma laikā atrada daudz 
jaunu un interesantu talantu, un var sākt 
veidot savu Talantu filmu.  

Lazdukalna 
hokeja kauss 

2013 
Jānis Rakstiņš 

Rugāju novada 
Lazdukalnā norisinājās 
„Lazdukalna hokeja 
kauss 2013”. 23. 
februārī, norisinājās 
īstas vīru cīņas hokeja 

laukumā. Turnīrā piedalījās 6 komandas 
no Rugāju, Viļakas, Lubānas, Rēzeknes, 
Balvu novadiem. Komandas tika sadalītas 
divās apakšgrupās, katrā pa trim 
komandām.  

Lazdukalna komanda šajā turnīrā 
piedalījās ar jaunizveidotajiem komandas 
krekliem. Turnīru atklāja Lazdukalna 

sporta dzīves 
organizators Jānis 
Rakstiņš, kurš 
vēlēja visiem lielu 
veiksmi un 

sportisku 
noskaņojumu. 

Pirmo spēli 
uzsāka Bērzpils 
un Vecstrūžānu 
komandas, kurā 

pārāki bija 
Vecstrūžāni. Spēles 
ritēja diezgan ātros 
tempos un ātri vien 
tika noskaidrotas 
labākās komandas, 
kas spēlēja pusfinālos 
un tās bija Bērzpils – 
Žīguri, Balvi – 
Vecstrūžāni. 
Mājiniekiem – Lazdukalna komandai 
tomēr nenācās viegli un nācās dalīt 5 – 6 
vietu ar komandu Velces no Lubānas. Pēc 
fiziski smagām un ļoti interesantām 
spēlēm noskaidrojās, ka par trešo vietu 
spēlēs Bērzpils komanda ar Balvu 
komandu, un lielo finālu izspēlēs 
Vecstrūžānu un Žīguru komandas. Spēlē 
par trešo vietu, uzbrukumā dominēja 
Bērzpils komanda, taču pēc neveiksmīga 
vairākuma izspēles nepaveicās vienā no 
pretuzbrukumiem, kas arī izšķīra spēles 
likteni, līdz ar to 0:1 uzvarēja Balvu 

komanda. Fināla spēle solīja lielu intrigu, 
jo gan Žīguru komanda, gan Vecstrūžānu 
komanda spēles ziņā bija spēlējusi 
pārliecinoši un ar minimālām kļūdām. 
Taču spēle ieviesa savas korekcijas. 
Mazliet vairāk veiksme uzsmaidīja Žīguru 
komandai, un lieliskā Žīguru komandas 
vārtsarga spēle tai nodrošināja uzvaru ar 
2:0 pret Vecstrūžāniem. Līdz ar to 
Lazdukalna hokeja kauss aizceļoja uz 
Viļakas novada Žīguriem. Par šī turnīra 
vērtīgāko spēlētāju atzina Žīguru 
komandas vārtsargu Valēriju Vorobjovu. 
Godalgotās komandas tika apbalvotas ar 
Rugāju novada domes sarūpēto kausu un 
medaļām, kā arī sacensību laikā 
sportistiem un skatītājiem bija iespēja 
cienāties ar karstu tēju, bija iespēja 
sasildīties turpat esošajā skolā vai arī pie 

siltā ugunskura. Prieks par lielisku un 
sportisku dienu Rugāju novada 
Lazdukalnā.  
Grupu spēles:  
Bērzpils 1 – 3 Vecstrūžāni 
Žīguri 3 – 1 Balvi 
Vilces 0 – 5 Vecstrūžāni 
Lazdukalns 2 – 2 Žīguri 
Bērzpils 3 – 1 Vilces 
Lazdukalns 0 -3 Balvi 
Pusfināli 
Žīguri 3 - 0 Bērzpils 
Vecstrūžāni 4 – 1 Balvi 

Spēle par 
trešo vietu 
Balvi 1 – 0 
Bērzpils 
Fināla 
spēle 
Žīguri 2:0 
Vecstrūžāni  

 
 

Foto: no J.Rakstiņa personīgā arhīva © 2013 Rugāju novada izdevums   -13-

„Kurmenīte”03.2013_______________________________________________________Talantu konkurss 



 

                                                                                                                

 
 

 

 
 

 

 

„Skeču parāde Lubānā 2013”
Jānis Rakstiņš 

 Jau devīto gadu Lubānā notiks amatierteātru festivāls „Skeču parāde Lubānā 
2013 ". 
Pasākums kopā pulcināja Vidzemes un Latgales amatierteātru dalībniekus, 
kuriem tuva ir skeču iestudēšana. Tā bija lieliska iespēja vienā vakarā iepazīt 
14  amatierteātrus, un viņu iestudētos darbus. Gan skatītājiem, gan aktieriem 
bija iespēja jautri pavadīt laiku, smejoties un vairojot sevī pozitīvas emocijas.
 Latviešiem ir tāds teiciens, ka smiekli ir lipīgi un šie lipīgie smiekli 
Lubānas zāli piepildīja nepārtraukti. Šī festivāla organizatori visus skatītājus 
aicina ierasties uz dvēseliski jauko pasākumu, lai ļautos skeču burvībai, 
smiekliem un jautrībai, bet amatierteātriem novēlēja atrast veiksmīgu skeču 
un to radoši pasniegt skatītājiem, kas šoreiz iejutās žūrijas lomā. 

  
Rugāju novada, Lazdukalna pagasta amatierteātris „Zibšņi” ar savu skeču 
„Nagļu Ane atbraukuse ciemos pie Lazdukalna Mares” izspēli izpelnījās lielas 
skatītāju ovācijas, kur starp 14 kolektīviem skatītāji Rugāju novada, 
Lazdukalna pagasta amtierteātri „Zibšņi” ierindoja godpilnajā 3.vietā, par ko, 
protams, ir gandarīti gan aktieri, gan vadītāja.  

Vērtējam kino kopā! 
Santa Voiciša 

 
"Sapņu komanda 1935" ir 2012. gada latviešu 
filma, kuras režisors ir Aigars Grauba un Andrejs 
Ēķis. Filma ir stāsts par Latvijas basketbola izlasi 
un tās vadītāju Valdemāru Baumani, kas 1935. 
gadā izcīnīja pirmo Eiropas čempionu titulu, 
nodrošinot paliekošu vietu pasaules sporta 
vēsturē. 
Ideja par filmas demonstrēšanu radās Rugāju 
sporta centra direktoram Laurim Krēmeram. 
Sākumā Laurim radās doma braukt skatīties 
filmu uz lielā ekrāna kādā no kinoteātriem, taču 
tad izdomāja, ka varētu filmu parādīt tepat 
Rugāju novadā. Izrādījās, ka tāda iespēja pastāv. 
Filmas apmeklēja kupls skaits skatītāju, 
iedzīvotāju interese attaisnoja ideju par filmas 
demonstrēšanu plašākam skatītāju lokam. Ne 
vienmēr ir lieki līdzekļi, lai dotos uz lielpilsētām 
baudīt kino jaunumus, šādā veidā visi kopā 
skatāmies, apspriežam redzēto, dalāmies 
emocijās. 

 
 

Skatītāju viedoklis 
 

1. Vai filma attaisnoja Jūsu cerības? 
 

Jānis Rakstiņš : Jā, filma attaisnoja manas 
cerības, bija ļoti interesanti skatīties, daudz 
emociju, daudz basketbola.  
Inita Briede: Filma patika. Pozitīvs pārsteigums. 
Dace Sņegova: Patika, ļoti. Es pat nevarēju 
iedomāties, ka par sportu latviešu režisori  var 
uzņemt tik interesantu filmu. 
 
2. Emocionālākais mirklis filmā? 

J.R.: Visemocionālākais mirklis bija, kad treneris 
komandai deva iespēju izvēlēties vai grib braukt 
uz Eiropas čempionātu vai negrib. Šī izvēle bija 
jāizdara 30 minūšu laikā un jāpaspēj aizskriet uz 
vilcienu, uz kuru komanda pēdējā mirklī vien 
paspēja.  
I.B.: Filmas beigas, līdz ar to - Latvijas 
basketbola izlases uzvara pirmajā Eiropas 
čempionātā basketbolā. 
D.S.: Mirklis kad paspēja uz vilcienu, un tas, ka 
uzvarēja, loģiski, arī beigās, kad rādija, kas reāli 
ar katru notika kara laikā. 

3. Kas, Jūsuprāt, aizveda latviešu sportistus līdz uzvarai? 

J.R.: Noteikti tas bija trenera nopelns, jo viņš saskārās ar daudz grūtībām, 
bet tomēr neapstājās un turpināja cīņu par savu sapni startēt Eiropas 
čempionātā.  
I.B.: Kā jau minēts filmas anotācijā - uzvarēt var tikai vispirms uzvarot sevi.  
D.S.: Cītīgi trenējās, nebija interneta, kur ''nosist'' brīvo laiku un stingrs, labs 
treneris. 

4. Ja Jūs būtu treneris, vai darītu kaut ko savādāk? 
J.R.: Noteikti neko nemainītu, jo gala rezultāts, ko sasniedza Latvijas 
izlase, bija Eiropas čempionu tituls 1935. gadā. Tātad viss tika darīts 
perfekti. 
I.B.: Nē. Treneris zināja ko un kā dara, ticēja sev un savai komandai, līdz ar 
to - bija arī panākumi.  
D.S.: Es varbūt liktu saprast sportistiem, ka viņi ir viena komanda jau 
Latvijā, lai nebūtu jāpiedzīvo tas „kašķis”. 

5. Kādu filmu Jūs labprāt nāktu skatīties kopā ar draugiem? 

J.R.: Noteikti aiziešu uz latgaliešu spēlfilmu "Vīna vosora deļ vysu". Labprāt 
redzētu arī nākamo režisora A.Graubas filmu Leģenda par Nameja 
gredzenu.  
I.B.: Konkrētu filmu nenosaukšu, bet šāda veida filmu skatīšanos Rugāju t/n 
varētu ieviest par tradīciju un rīkot regulāri, protams, atkarībā no iespējām  
D.S.: Ar draugiem noteikti kādu komēdiju, jo romantiskās filmas labāk 
skatīties ar otru pusīti. 
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Parakstu vākšana! 
 
" Rugāju novada pensionāru biedrība " aicina 
visus iedzīvotājus no 18 gadu vecuma līdz 
1.aprīlim parakstīt Latvijas pensionāru 
federācijas akciju par pensiju indeksāciju. 
 
 
Parakstu vākšana Rugāju pagastā: novada 
domē, 
veikalā "Linda", 
Rugāju pasta nodaļā. 
Lazdukalna pagastā: pagastā, 
Eglaines pamatskolā pie sk. Zušas, 
veikalā "Leandris", 
Skujetnieku bibliotekā. 
 
Labie vārdi 
 
 Rugāju novada vidusskolas komanda saka 
mīļu Paldies Ervīnam Šaicānam par 
palīdzību Valentīndienas diskotēkas 
pirmsskoliņai organizēšanā! 

»« 
Astra Smirnova saka sirsnīgu Paldies 
Olitai un Aināram Loseviem par 
skanīgo dāvanu – sintezatoru. 

»« 

 
 Rugāju Sociālā aprūpes centra PALDIES 
Janai Briedei par dāvātajām grāmatām, 
Rugāju dāmu vokālajam ansamblim 
par dāvāto dziju un Antrai Briedei par 
silto vilnas zeķu adīšanu. Paldies Jānim 
Ločmelim un Aivaram Cibulim, kas 
neatsaka un vienmēr palīdz. Paldies 
Gatim un Mārim par linoleja ieklāšanu 
un Ļubovai par kosmētiskā remonta 
veikšanu virtuvē, kā arī visiem, kas 
palīdzējuši un atbalstījuši. 

Lai visiem svētīgas un priecīgas 
Lieldienas un jauks pavasaris!  

 
Rugāju aprūpes centra vārdā saka paldies un 

novēl vadītāja Sarmīte Pērkone 

Lieldienas steidzas sirds skaidrumu 
gaišu 
Zemei un cilvēkiem svētīgi dot- 
Atļausim cīrulim dvēselē jautri 
Saulainā balstiņā vīterot! 
 

Lai gaišas un svētīgas Lieldienas 
ikvienā mājā! 

 
Bibliotekāre Ligita 

 

Sveicam 
Sirsnīgi sveicam Ivetu un Ģirtu 
Kapteiņus dēliņu Renāru auklējot 

Rugāju novada dome 

Izkrāso
Lieldienu 

olas  ☺ 

Prāta Vētras koncertfilma “Vēl viena klusā daba”  - Latvijas 
kinoteātros un tirdzniecībā DVD un Blue Ray formātos. 

 
Pagājušās vasaras “Prāta Vētras” koncerttūres “Vēl viena klusā daba” 

noslēguma koncerts 17. augustā Rīgā, Skonto Stadionā DVD un Blue Ray 
formātos tirdzniecībā nonāks 15. aprīlī. Līdz nonākšanai tirdzniecībā,  
koncertfilma “Vēl viena klusā daba” tiks iekļauta “Kino Citadele” repertuārā 12., 
13. un 14. aprīlī.  Ierobežots skaits biļešu būs pieejams arī uz koncertfilmas 
pirmizrādi 10. aprīlī plkst. 18:30. Informācija par seansiem un biļetēm – 
www.forumcinemas.lv 

Savukārt 19. aprīlī “Prāta Vētra” un “Laima” dāvina koncertfilmas “Vēl 
viena klusā daba” bezmaksas seansu 100 Latvijas pilsētās un novados. Norises 
vietu sarakstu un ielūgumus uz seansiem meklējiet  www.ekase.lv  sadaļā 
“Biļetes”. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar “Laima”, “Kinopunkts”, “Latvijas 
Pasts” un “McĀbols”. 

Koncertfilmas “Vēl viena klusā daba” režisors -  Kaspars Roga, 
operators inscenētājs - Gints Fārenhorsts, montāžas režija - Juris Matuzelis, 
skaņu režij -  Tālis Timrots, gaismu režija - Normunds Bļasāns. Koncerts 
ierakstīts HD kvalitātē ar 14 kamerām un helicam kameru no “RA Moodwork”. 
Filmēšanas tehniku nodrošināja Mediatec Broadcast Sweden AB sadarbībā ar 
labākajiem Latvijas operatoriem un video profesionāļiem Pilotheads. 
 

Koncertfilmas producents: Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija. 
Informē -  Radio SWH, žurnāls OK!, Delfi, draugiem.lv. 

© 2013 Rugāju novada izdevums                                                                                                                                                             -15-

„Kurmenīte”03.2013______________________________________________________________Raibumi 



Raibumi    ______________________________________________________________„Kumenīte”03.2013 

   © 2013 Rugāju novada izdevums                                                                                                                                                       -16-           
 

 

 
 
              
 

 
31.martā Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu 
baznīcā pirms dievkalpojuma plkst. 11:30 Lieldienu 
garīgās mūzikas koncerts, ansambļa "Sonāte" 
sniegumā 
 
31.martā Rugāju Romas katoļu baznīcā pirms 
dievkalpojuma plkst. 11:30 Lieldienu garīgās mūzikas 
koncerts, Rugāju jauktā kora sniegumā 
 
31.martā plkst.18:00 
Rugāju novada Tautas namā aicinām apmeklēt 
LIELDIENU KONCERTU  
Koncertē Lubānas novada jauktais vokālais ansamblis 
„Naktsputni” un 
Rugāju novada Dāmu vokālais ansamblis  
 
31.martā plkst.20:00 
Lazdukalna saieta namā 
Lieldienu pasākums 
Piedalīsies Lazdukalna un Bērzpils pagastu 
pašdarbnieki  
 
31. martā pulksten 22:00 
Lazdukalna saieta namā 
Balle kopā ar grupu „Draugi” 
Ieeja līdz plkst. 22:30 – 1.00 Ls 
Pēc 22:30 – 1.50 Ls 
 

 
12.aprīlī plkst.19:00 
Rugāju novada Tautas namā aicinām uz atpūtas 
pasākumu novada lauksaimniekus un uzņēmējus. 
Vēlama iepriekšējā pieteikšanās līdz 10.aprīlim pie 
lauku attīstības speciālistēm: Sandras Kapteines -  
T: 27803039, 26345838 vai Veltas Leones – T: 
28398550 
Pēc iepriekšēja pieteikuma pašvaldība nodrošinās 
transportu nokļūšanai uz pasākumu. 
 

19. aprīlī Rugāju tautas namā būs iespēja noskatīties Prāta 
Vētras koncertfilmu “Vēl viena klusā daba” Ieeja brīva 
 
20.aprīlī pulksten 18:00 
Lazdukalna saieta namā aicinām apmeklēt deju kopas „Rugāji” 
sadanci kopā ar draugu kolektīviem. Ieeja brīva 
 
26.aprīlī Lazdukalna saieta namā uz tradicionālo atpūtas 
pasākumu aicinām Rugāju novada vecākās paaudzes iedzīvotājus. 
Iepriekšējā pieteikšanās pie G.Grigānes,tālr.27801493 vai 
J.Rakstiņa, tālr.26698292. Pēc iepriekšēja pieteikuma pašvaldība 
nodrošinās transportu nokļūšanai uz pasākumu. 
Vēlams pieteikties līdz 22.04. 
 
27.aprīlī pulksten 17:00 Lazdukalna saieta namā  
Aicinām apmeklēt senioru deju kopas „Tonuss” 5 gadu jubilejas 
koncertu – sadanci „ Pavasara ziedu ceļos” kopā ar draugu 
kolektīviem, ieeja brīva 

30. martā Rugāju sporta centrā notiks Lieldienu kausa izcīņa 
volejbolā 2013. Sacensību sākums plkst. 10.30 

 
 
Skujetnieku Jauniešu interešu centrā "Kopā" un bibliotēkā no 
22.marta Lieldienu pasākumi "SAGAIDĀM LIELDIENIŅU!" 
- Lieldienu kompozīciju izstāde "Caur raibām Lieldienām"  
- Izstāde "Košākā Lieldienu ola"; 
- Lieldienu Zaķa zīmējumu radošā darbnīca bērniem. 
 
Aicinātas visas ģimenes ar bērniem, iedzīvotāji aktīvi un radoši 
piedalīties Lieldienu tematikai veltītajos pasākumos un izstāžu 
iekārtošanā. Noslēgumā - 2.aprīlī interesantāko darbu 
apbalvošana. 
                Jauniešu interešu centra "Kopā" vadītāja Maruta Paidere 
 

Rugāju novada vidusskolā 12. aprīlī 

• plkst. 14 00 skolas vecāku kopsapulce; 

• plkst. 15 00 vecākiem un novada iedzīvotājiem 
seminārnodarbība par prasmi veidot attiecības ģimenē un 
sabiedrībā, par „dzīves garšas” atklāšanas noslēpumiem (vada 
viens no populārākajiem bioenerģētiķiem Latvijā - Andžejs 
Reiters) 

Kultūras 
pasākumi 
Rugāju 
novadā aprīļa 
mēnesī  


