
Rugāju novada izdevumsRugāju novada izdevumsKurmenīte
2(94)2014.gada Februāris

 Šajā numurā:
- Rugāju novads izstādē 
„Balttour 2014”
-Topošie skolas absolventi
- Ēnu diena
- Izteiksmīgās runas konkurss 
„Vietējais zvirbulis”
- EKO skolu forums
- Pateicības pasākums 
„Rasas Pērlēs”

Skaistām dziesmām 
pieskandinot Rugāju novada 
tautas namu, 8. februārī notika 
Etnogrā� sko ansambļu, 
folkloras kopu skate - koncerts. 

Skatē piedalījās kolektīvi no: Balvu 
novada – Briežuciema tautas nama 
etnogrā� skais ansamblis (vadītāja 
Maruta Ločmele); Briežuciema 

tautas nama folkloras kopas 
„Soldanī” jaunākā un vecākā grupa 
(vadītāja Anita Pakalnīte); Jauniešu 
folkloras kopa „Upīte” (vadītājs Andris 
Slišāns); Tilžas pagasta etnogrā� skas 
ansamblis „Sagša” (vadītāja Daiga Jēk-
absone); Upītes etnogrā� skais ansam-
blis (vadītājs Andris Slišāns, Līvija 

Supe); Vectilžas pagasta folkloras kopa 
„Saime” (vadītāja Solveta Logina); 

Rugāju novada- Lazdukalna pagasta 
Benislavas etnogrā� skais ansamblis 

(vadītāja Regīna Čudarāne);
 Viļakas novada – Viļakas 

etnogrā� skais ansamblis „Abrenīte” 
(vadītāja Albīna Veina); Žīguru 
kultūras nama folkloras kopa „Mežā-
bele” (vadītāja V. Igovena); Medņe-
vas etnogrā� skais ansamblis (vadītāja 
Natālija Smuška); Kupravas 
etnogrā� skais ansamblis 
(vadītāja Aina Ažgiņa); Šķil-
bēnu pagasta folkloras kopa 
„Rekavas dzintars” (vadītājs 
Vilis Cibulis); 

Baltinavas novada – Balti-
navas novada etnogrā� skais 
ansamblis (vadītāja Antoņina 
Krakope).

Omulīgajā telpā katram ko-
lektīvam bija iekārtota sava 

vieta, kur ērti baudīt pasākumu. Skati 
ieskandinot, klātesošos sveica vadītā-
ja Gunta Grigāne, kas dalībniekus 
sveicināja gan latviešu, gan latgaļu 
valodā. 

Kolektīvus vērtēja žūrija: Māra 
Mellēna – Valsts Izglītības satu-
ra centra folkloras metodiķe; Linda 

Rubena – Latvijas Nacionālā 
kultūras centra tautas lietišķās 
mākslas eksperte; Anda Bei-
tāne – Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas prorek-
tore, Etnomuzikoloģijas klases 
vadītāja; Gita Lancere – Latvi-
jas Nacionālā kultūras centra 
folkloras eks-perte.

Skati atklāja Briežuciema 
tautas nama etnogrā� skais 
ansamblis. Kolektīvi pārsvarā 
izpildīja dziesmas latgaļu va-
lodā – gan zināmas un tautā 

iemīļotas dziesmas, gan mazpazīsta-
mas un oriģinālas kompozīcijas. 

Pēc skates žūrija rezultātus uzreiz 
nepaziņoja. Rezultāti tika elektroniski 
nosūtīti visiem kolektīvu vadītājiem. 
Benislavas etnogrā� skais ansamblis 
skatē ieguva 1. pakāpi, jeb vērtējumu  
„Gandrīz izcili ”. Pateicoties labajiem 
rezultātiem, kolektīvs būs Starptau-
tiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” 

dalībnieku sarakstā. 
Daļa kolektīvu pēc koncerta devās 

mājup, taču daži izvēlējās palikt un 
atpūsties ar groziņiem, kopā ar citiem 
kolektīviem.

Teksts: Madara Balode
Foto: Jānis Rakstiņš

Etnogrāfi sko ansambļu, folkloras kopu skate
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Priekšsēdētājas slejaPriekšsēdētājas sleja
Šodien, Jūs, uzrunājot 

februāra beigās, nevar īsti 
teikt, ka esam izbriduši 
cauri sniega kupenām, 
bet tas jau nemazina prie-
ku, ka dienas kļuvušas 
garākas. Saule mūs arvi-
en vairāk iepriecina, ne- 
erasti agrāk, kā citus ga-
dus , mūs pārsteiguši laika 

apstākļi, ar kuriem nākas sadzīvot katru pavasari. Laikam 
tieši tāpēc pēdējās nedēļas laikā vairāk nākas atbildēt uz no-
vada iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, kuros tiek lūgta 
palīdzība neizbraucamo pašvaldības ceļu dēļ. Lūdzu Jūs iz-
turēties ar sapratni, pati ik dienu mēroju noteiktu grants ceļa 
posmu. Arī man  ļoti  gribētos pārvietoties pa ceļu, uz kura 
nav bedru un dubļu. Ir jāmācās pārdzīvot pāris nedēļas, ko 
šobrīd � ziski nevaram mainīt, līdz ceļi nožūs, un varēsim 
uzsākt pašvaldības ceļu planēšanu, līdzināšanu, labošanu. 
Bieži vien izskan pārmetumi, ka laikus netiek uzstādītas 
transporta masas ierobežojošās zīmes, taču ir pieņemti sais-
tošie noteikumi, kuros ir pateikts, ka ir jāievēro noteiktu di-
enu starplaiks, līdz stājas spēkā ierobežojošo zīmju darbības 
laiks,  lai ļautu izvest  mežizstrādātājiem  sagatavotos kok-
materiālus. Protams, aicinu arī meža izstrādātājus būt 
saprotošiem un saudzēt mūsu pašvaldības koplietošanas 
ceļus.

Tā kā šoziem esam nedaudz ieekonomējuši līdzekļus uz 
ceļu uzturēšanu ziemas periodā, tad plānojam uzklāt melno 
segumu pašvaldības ielām  Rugājos, Beņislavā.

 Ar „Kurmenītes” palīdzību gribu uzrunāt Rugāju novada 

iedzīvotāju Annu, kas mēģināja rast atbildes ar laikraksta 
„Vaduguns” starpniecību. Ir lietas, kam negribētu piekrist, 
kā, piemēram, zupas virtuves izveide. Dzīvojam lauku no-
vadā, kur brīvas zemes daži kvadrātmetri un lāpsta pieeja-
ma katram, kas vēlas darboties, ja nē jāvaino, vien pašam 
sevi. Tāpat arī par solījumiem tikties ar iedzīvotājiem - pa 
šo neilgo laika periodu, kopš vadu novadu, esmu izbraukusi 
visu novada teritoriju. Iedzīvotāji, kuri ir vēlējušies tikties 
ir nākuši uz sarunu, vienmēr ir uzklausīti un kopīgi meklē-
ti risinājumi. Joprojām  iedzīvotāju pieņemšanu otrdienās 
turpina vietnieks Lazdukalna pārvaldē. 

Īsti neizprotams salīdzinājums vēstules tekstā bija kultūras 
sadaļai un ekonomiskajai darbībai budžeta ietvaros. Vēlos 
teikt, ka ekonomiskā darbība  ietver  izdevumu pozīcijas 
būvvaldei, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, 
lauku attīstībai, nevis tieši to paredzot uzņēmējdarbībai. 

Tāpat ļoti gaidām jaunus ieteikumus kopīgiem kultūras 
pasākumiem novada  iedzīvotājiem, nevis tikai pārmetu-
mus, ka pie mums nekas nenotiek un iedzīvotāju vēlmes tiek 
ignorētas .

 Aizvadītajā nedēļā ļoti priecēja mūsu novada senioru 
kopā sanākšanas brīdis, smaidošās sejas. Lai neapsīkst vēlme 
regulāri sanākt  un kopīgi darboties! Šādi pozitīvi mirkļi dod 
gandarījumu, spēku ikdienas darbā.

Atgādinu, ka domes komiteju sēdes ir atklātas, - tās ap-
meklēt laipni aicināts ikviens novada iedzīvotājs, kas vēlas 
iepazīties ar  novada deputātu darbu, jautājumu izskatīšanu 
un lēmumu pieņemšanu.

Uz tikšanos pavasarī!
Sandra Kapteine

Domes ziņas
Domes sēžu lēmumi
Rugāju novada domes 2014.gada 20. janvāra sēdes lēmumi

Par pašvaldības zemes nomu 
Deputāti nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar Valentīnu Tuči; 
Vitu Burku kā Naura Burkas atstātā mantojuma pārvaldnieci; 
Sarmīti Koļču; Andri Skrebeli; Annu Vilsoni, par pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības iznomāšanu. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Tika nolemts no nekustamā īpašuma „Aiztilte”, atdalīt zemes 
vienību un tai piešķirt nosaukumu „Aiztilte1” un noteikt nek-
ustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Tika nolemts no nekustamā īpašuma ,,Jaunrikava” atdalīt zemes 
vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Sproģi” 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101).

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību 
nekustamajam īpašumam „Ozoli”

Deputāti nolēma noteikt zemes ierīcības projekta izstrādes 
nepieciešamību nekustamajam īpašumam „Ozoli”, kadastra 
Nr.3874 006 0025 ar kopējo platību 21.4 ha. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Tika nolemts izbeigt zemes lietošanas tiesības Ivāram Leonam 
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0310 0.6 
ha platībā ar 2014. gada 1. martu. Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0310 0.6 ha platībā ieskaitīt pašvaldībai 
piekritīgajās zemēs
Par Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu
 Deputāti nolēma iecelt Mārtiņu Stemperu Rugāju novada 
pašvaldības policijas priekšnieka amatā ar 2014. gada 24. februāri. 

Par � nanšu līdzekļu piešķiršanu Latgales kultūras centra 
izdevniecībai

Tika nolemts piešķirt � nanšu līdzekļus Latgales kultūras cen-
tra izdevniecībai F. Trasuna fabulu krājuma izdošanai EUR 100 
(viens simts euro un 00 centi) apmērā.

Par maksas noteikšanu par pakalpojumiem
Tika noteikta maksa par Rugāju novada pašvaldības iestādes 
„Sociālās aprūpes centrs “Rugāji” sniegtajiem sociālās aprūpes 
pakalpojumiem EUR 12,83 (divpadsmit euro 83 centi) vienai 
personai dienā. 

Turpinājums 2. lpp
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Saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rugāju novada Rugāju pagastā                                                                          

19.12.2013.                                                            Nr.20/2013                                                                                  

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām 
Rugāju novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu  

1.Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību dzīvojamo māju palīgēkām, kas atrodas Rugāju 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
3.Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētāja                        S.Kapteine 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums.

Saistošie noteikumi nepieciešami, ņemot vērā, ka iepriekšējie Rugāju novada domes 
2013.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2013, kas izdoti saskaņā ar likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 47.punktu, ir spēkā tikai 2013.gadā, 
tomēr arī turpmāk ir nepieciešams dzīvojamo māju palīgēkas neaplikt ar nekustamā 
īpašuma nodokli.

2. Īss projekta satura izklāsts. Šie saistošie noteikumi paredz neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju 
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Būtiski neietekmē.

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

Būtiski neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Rugāju novada domē.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja                 S.Kapteine

Turpinājums no 2. lpp
Noteikta maksa par Rugāju novada pašvaldības iestādes „So-
ciālās aprūpes centrs „Rugāji” sniegtajiem sociālās aprūpes pa-
kalpojumiem personām, kuras deklarējušas dzīves vietu Rugāju 
novada administratīvajā teritorijā:
2.1. EUR 9,96  (deviņi euro 96 centi ) vienai personai dienā;
2.2. pārējā pakalpojuma maksas daļa līdz pilnai pakalpojuma 
samaksai tiek segta no pašvaldības budžeta.
3. Ja pakalpojumu saņēmējs vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt 
noteikto maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu, pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā.

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu 
Tika apstiprinātas Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu 
2013. gadā pēc naudas plūsmas uzskaitīto izdevumu tāmes.

1. Rugāju novada Eglaines pamatskolā – EUR 79,26 (septiņde-
smit deviņi euro 26 centi);
2. Rugāju novada vidusskolā – EUR 71,33  (septiņdesmit viens 
euro 33 centi).

Par valsts budžeta � nansējuma sadalījumu
Tika apstiprināts valsts budžeta � nansējuma 2014. gadam 
mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Rugāju novada 
pašvaldības izglītības iestādēm sadalījums.

Ar pilnu Domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties 
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr.20/2013
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvoja-
mo māju palīgēkām Rugāju novadā 
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Iespēja zemniekiem un mājražotājiem
Aktuāli iedzīvotājiem

Izsludināts projektu konkurss

Biedrība „Balvu rajo-
na partnerība” izsludi-
na projektu konkursu 
„Sabiedrība ar dvēseli 

2014”. Projektu konkursu atbalsta 
Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche 

Heidemaatschappij (turpmāk KNHM) fonds.
Aicinām projektus iesniegt reģistrētas iedzīvotāju grupas 

(biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, bet jānorā-
da konkrēti cilvēki, kuri darbosies projektā) un nereģistrētas 
iedzīvotāju grupas no Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas 
novadiem.

Konkursa mērķis-uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem Balti-
navas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados, atbalstot iedzīvotāju 
privātu iniciatīvu, lai iesniegtu projektus vides labiekārtošanā, 
sporta, kultūras, izglītības un citās jomās. Fonds atbalsta tikai 
materiālu iegādi, darbs ir jāveic pašiem.

Projektu pieteikumi no 2014. gada 1. marta līdz 2014. gada 
31. martam iesniedzami personīgi biedrības „Balvu rajona 
partnerība” juridiskajā adresē: Bērzpils ielā 1a, Balvi, Balvu 
novads, LV-4501 (ēkas 3.stāvā pie Irēnas Začevas (35.kab.)). 
Projektu pieteikumi tiek pieņemti darba dienās, darba laikā 
no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Projekti ir jāīsteno no 2014. gada 1. maija līdz 2014. gada 15. 
septembrim. Konkursa projektu realizācijai paredzētais kopē-
jais � nansējums no KNHM fonda ir EUR 6000,00. KNHM 
fonda piešķirtais maksimālais � nansējums viena projekta re-
alizācijai – EUR 400,00. Projektu īstenotājiem jānodrošina 50 
% līdz� nansējums. Maksimālā viena projekta summa ir EUR 
800,00, bet var iesniegt projektus arī par mazāku summu.

2014. gada marta sākumā tiks organizēti arī informatīvie 
semināri, lūdzu, sekot līdzi informācijai partnerības mājas 
lapā: www.balvi.partneribas.lv.

Izmaiņas darbinieku štatos.

Darbu uzsācis Rugāju novada 
pašvaldības policijas priekšnieks 

Mārtiņš Stempers (tālr. 27801859).
Darbu uzsākusi Kultūras nodaļas 

vadītāja Santa Pērkone (tālr.22029376, 
27801493; e-pasts santa1792@inbox.lv).

SIA ZAAO atgādina, ka Baltinavas, 
Rugāju, Apes, Viļakas, Balvu novados 
un Gulbenes novada Lizuma un Rankas 
pagastos ir veiktas izmaiņas sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas tarifā, kas radās pēc 
2013.gada novembrī apstiprinātajiem grozījumiem 
Dabas resursu nodokļa likumā. 

Grozījumi likumā paredz, ka no 2014. gada 1. jan-
vāra tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, tai skaitā 
poligonā „Kaudzītes”. Dabas resursu nodokļu likme ir 
12 EUR/t.Izmaiņas maksā ir aptuveni par 2,5 %.

Informējam, ka maksa par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu sastāv no sadzīves atkritumu savākšanas 
un transportēšanas izdevumiem, sabiedrisko pakalpo-
jumu regulatora apstiprinātā tarifa par atkritumu apgla-
bāšanu atkritumu poligonā un dabas resursa nodokļu 
likmes.

Maksa no 2014. g. 1. janvāra par m3: Rugāju novadā 
-  Ls 11.49 jeb 16.35 EUR +PVN.

ZAAO atgādina

Ar 1. februāri sācis 
darboties jauns pro-
jekts - „Klubs 75”. 

Portāls „Klubs 75” 
apvieno zemnieku 
saimniecības un mā-
jražotājus ar pircēji-

em visā Latvijā, kā arī ļauj tiem ikdienā iegādāties Latvijā audzē-
tu veselīgu pārtiku. Portāla mērķis ir atbalstīt Latvijas zemnieku 
saimniecības un mājražotājus. Veicināt Latvijā ražotajiem pro-
duktiem piegādi visiem cilvēkiem, kam ikdienā nav iespēja tikt 
pie mūsu pašu veselīgas Latvijā audzētas, un ražotas pārtikas.

Portāls ir domāts visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri drošā un 
uz savstarpējās cieņas veidotā vidē vēlas atvieglot savas ikdienas 
rūpes, kas saistītas ar ikdienas vajadzībām.

„Klubs75” būs iespējams izveidot uzticamu pakalpojumu 
sniedzēju loku, uzzināt aktuālo informāciju par pakalpojumu 
sniedzējiem, iegūt izdevīgus piedāvājumus, kas būtiski samaz-
inās ikdienas noslodzi un ietaupīs laiku, ko pavadīt sev patīkamā 

veidā. Savukārt, ikvienam pakalpojuma sniedzējam ir iespē-
ja izteikt īpaši izdevīgus ikdienas pakalpojuma piedāvājumus 
portāla Klubs 75 biedriem, reģistrējoties portālā kā pakalpojuma 
sniedzējiem.

  Labumi, ko Jūs iegūsiet sadarbojoties ar portālu „Klubs 75”:
• reklāma Jūsu piedāvātajiem pakalpojumiem;
• palielināsiet Jūsu uzņēmuma apgrozījumu;
• iegūsiet jaunus klientus visā Latvijā, iespēja arī atrast jaunus 

biznesa partnerus;
• popularizēsit savus Latvijā ražotos un audzētos produktus;
• ērti lietojamu un pārdomātu sistēmu par visiem pirkumiem;
• automatizētu grāmatvedības sistēmu.
Portālā nav ne reģistrēšanās, ne ik mēneša maksas. Portāla iz-

mantošanas maksa ir 15% no pārdotajiem produktiem (šī 
summa neietver nodokļus un piegādes izmaksas)

Vairāk informācijas šeit: www.klubs75.lv
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Realizētie projekti

Realizēts Rugāju novada Kultūras nodaļas projekts „Lat-
viešu tautu tērps - Dziesmu un Deju svētku neatņemama 
sastāvdaļa” Nr.12-07-LL04-L413202-000018.

Ar LEADER projektu konkursā izstrādātā, iesniegtā un 
atbalstītā projekta „Latviešu tautu tērps - Dziesmu un Deju 
svētku neatņemama sastāvdaļa” realizāciju, esam sasnieguši 
būtisku mērķi - iegādāties tautu tērpus deju kopai „Rugāji”, 
kurš sevī ietver: 

-Tautu deju apavu iegādi (meitu kurpes -10 pārus, puišu 
zābakus -10 pārus);

-Tautu tērpu apģērbu iegādi (10 tērpu komplektus meitām 
un 10 tērpu komplektus puišiem). 

Realizējot projektu ieguvēji ir ne tikai dejotāji, kuri var 
greznoties jaunos tērpos, bet arī mēs, skatītāji, kuri varam 
priecāties par estētiski pievilcīgiem tautu tērpiem, kas ir 
būtiska dejas priekšnesuma sastāvddaļa.

Projekts iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta pro-

jektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē 6.2. 
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infra-
struktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (arī apmācības un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu 
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem.

Projekts tika iesniegts attiecināmajā vietējās rīcības gru-
pas Balvu rajona partnerībā attīstības stratēģijas rīcībā 
Nr.6. Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 
saglabāšanā.

Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 3018, 95 ar PVN. 
Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 2495,00  latus.
Publiskais � nansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par 
ši projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām iz-
maksām – Ls 249,50.

Paldies Balvu partnerībai, kas projektā saskatīja mūsu 
būtisku vajadzību pēc tautu tērpiem, iedzīvotāju kvali-
tatīvākas dzīves dažādošanas iespējai lauku apvidū. Lielu 
paldies šī projekta realizācijas iespējā saku Rugāju novada 
domei, kas piekrita šī projekta līdz� nansējumam 10% ap-
mērā. Projekta realizācijai pašvaldība neņēma aizņēmumu 
Valsts kasē, bet veica par saviem līdzekļiem.

  Informāciju par projektu sagatavoja Rugāju novada 
kultūras nodaļas un projekta

  vadītāja Gunta Grigāne

3. klase viesojas domē

Ēnu dienas ietvaros, kad skolēniem ir iespējams apme-
klēt kādu darba vietu  un vērot interesējošās profesijas 
pārstāvja darba ikdienu, Rugāju 
novada vidusskolas 3. klase kopā ar 
audzinātāju Veltu Kadakovsku viesojās 
novada domē. Skolēni vēlējās  noskai-
drot, kāda veida darbi jāveic katram savas 
profesijas pārstāvim.

Skolēni iepazinās ar domes priekšsēdētā-
ju Sandru Kapteini un uzzināja kā notiek 
darbu sadale domē, kā tiek pieņemti lē-
mumi. Bērni apskatīja priekšēdētājas 
kabinetu, daži, apsēžoties priekšsēdētājas 

krēslā, centās iejusties priekšnieka amatā. 
 Uz ekskursijas beigām katram skolēnam bija radies 

priekšstats par darbu no-
vada domē. Kas zin, varbūt 
pēc gadiem desmit kāds no 
šiem skolniekiem atgriezīsies 
strādāt dzimtajā novadā, pat 
novada domē.

Teksts, foto: Madara Balode

Latviešu tautu tērps - Dziesmu un Deju svētku neatņemama 
sastāvdaļa
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Lai veicinātu dažādu mazās uzņēmējdarbības formu attīstību Rugāju novadā, Rugāju novada pašvaldība 2013. 
gadā izsludināja Projektu konkursu mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai. 

Projektu pieteikumus varēja iesniegt � ziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta ir Rugāju no-
vada administratīvā teritorijā vai juridiskas personas, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Rugāju novadā un, kuru 
darbība nav ilgāka par vienu gadu. Projektu īstenošana bija jāpabeidz līdz 2013. gada 1. novembrim. Vēlējāmies noskai-
drot, kā projektā iegūtie līdzekļi palīdzējuši savas idejas īstenot projektu konkursa uzvarētājiem. Ieskatam, 2 veiksmes 
stāsti.

„Mātes dārzs” (Projekta iesniedzējs - Anatolijs Tihomirovs)
Projekta mērķis - sētas uzlikšana ap augļu dārza iekopto teritoriju aizsardzības nolūkos. Augļu dārza galvenie draudi 
ir meža iemītnieki, kas, diemžēl, bieži tiek novēroti augļu dārza tuvumā. Galvenie kaitnieki esot zaķi, audzes retina arī 
stirnas. Stirnas manītas pat dienas laikā. 

Ilona Tihomirova izrādīja iekopto augļu dārzu un pastāstīja par dārza produktivitāti. Projekta īstenošanā ieguldīts arī 
personīgais � nansējums. Tehniski ļoti palīdzējis esot znots.

Dārzā kopumā tika iestādītas 35 ābeles, 10 bumbieres un 24 
saldie ķirši. Diemžēl, dārza auglība ir ļoti atkarīga no kailsaliem, 
kas bijis ne mazums.

Ir doma par noliktavu, jo augļu uzglabāšanai nepieciešama 
speciāla vieta. Tāpat  varētu apgūt lielāku teritoriju.

Ilona stāstīja, ka āboli jau ir nogaršoti - ir šķirnes, kas īpaši garšo, 
ir tādas, kas ne visai, bet tas jau atkarīgs no katra individuāli. Jau ir 
noskaidrojies, ka ne īpaši piemērotas kiršu šķirnes ir - 
„Kristīne”, „Artūrs” - tie izsala. Izturīgāka šķirne esot 
„Aleksandrs”. Kad jau laika gaitā iepazīs katras šķirnes īpatnības 
varēs secināt, kuras paplašināt un pavairot.

Ilona sava augļu dārza darbību rūpīgi iegrāmato datorā, lai pre-
cīzi zinātu - kad un kādas šķirnes ir stādītas, kā arī kāda bijusi to 
raža. Tiek apmeklēti arī dārzkopības semināri.

Ilona atklāja, ka padomā vēl ir daudz un dažādu ideju dārza labiekārtošanā - gan lielāka šķirņu bagātība, gan puķu un 
košumkrūmu iestādīšana. 

Teksts, foto: Madara Balode

Mazo projektu konkurss

  „Elektroinstrumentu iegāde galdniecības darbības optimizēšanai”
(Projekta iesniedzējs - Raivis Ozoliņš)
Par projektā iegūtajiem līdzekļiem iegādāts lentzāģis. Pateicoties tam 

, iespējams zāģēt smalkākas 
� gūras. Jaunais darbarīks tiek 
plaši izmantots – ar to jau paga-
tavota kumode, dažādi plaukti.  
Par saviem līdzekļiem Raivis 
iegādājies arī urbju komplektu. 

Savā darbā izmanto dažādas 
oriģinālas idejas - izgatavo koka 
lampas no vecām ābelēm, to 
izaugumiem. Parasti lietderīgi 
izmanto arī materiālus, ko vējš 

nolauž (arī no tāda koka var ko lietderīgu izveidot). 
Raivis no koka izgatavo gandrīz jebko – no kāzu suvenīriem, līdz pat gultām (populārākie ir rakstāmgaldi, žūrnāl-

galdiņi, taburetes). Rugāju skolā restaurēja skapīšus, uztaisīja ritma kociņus, 18 molbertus.
Raivis atzīst, ka priekšā vēl daudz darbu - jāsiltina darbnīca, arī mājai remonts jāveic. Tāpat arī nepieciešami papildus 

instrumenti – krāsu pulverizators, jo citādi izstrādājumi jākrāso ar roku, kas, jāatzīst, nav sevišķi ērti. Galvenais, lai būtu 
idejas un apņēmība. 

Darba pietiekot. Pasūtījumus veic pārsvarā novada vietējie iedzīvotāji, taču dažkārt saņem arī citu cilvēku pasūtījumus. 
Iespējams, uz vasaru būs nepieciešams palīgstrādnieks. Ja ir vēlme, pie viņa iespējams arī ieziet praksi.

Ja ir vēlme pasūtīt kādus darinājumus no koka, kontakttālrunis- 20211515.
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Tūrisma aktualitātes
Rugāju novads izstādē „Balttour 2014”

Tūkstošiem cilvēku devās apmeklēt izstāžu centru 
Ķīpsalā, kur norisinājās Baltijā ievērojamākais tūrisma 
industrijas pasākums – izstāde/gadatirgus „Balttour 
2014”. „Balttour’’ tā ir plašākā 
tūrisma izstāde Baltijā, kas ik 
gadu atklāj jauno tūrisma 
sezonu! 21. starptautiskā 
tūrisma izstāde - gadatirgus 
„Balttour 2014” notika no 7. 
līdz 9. februārim. 

Izstādes laikā ikvienam intere-
sentam bija iespējams gan uzz-
ināt jaunu informāciju par tūris-
ma objektiem Latvijā, novados 
kopumā, gan arī iegūt atlaides 
ceļojumiem, izzināt par citu val-
stu kultūru un to piedāvātajām tūrisma iespējām.

Šī gada izstādē Latgales reģions piedalījās, liekot uzsva-
ru uz kulinārā mantojuma tradīcijām. Latgales reģionu 
izstādē pārstāvēja arī daugavpiliete – Miss 
Tourism Queen International 2013 uz-
varētāja Alise Miškovska. Kopumā Lat-
gales reģiona stendā strādāja vairāk par 
100 cilvēkiem – tūrisma informācijas cen-
tru darbinieki, amatnieki, sadarbības part-
neri no Krievijas un Baltkrievijas.

Izstāde notika divās hallēs – viss par 
ceļojumiem mūsu valsts mērogā bija ap-
skatāms hallē „Apceļo Latviju!” un viss 
par iespējām sajust pasaules elpu atradās hallē „Atklāj 
pasauli!”. Izstādē kopumā darbojās vairāk nekā nekā 450 
stendi, kuros savus aktuālākos piedāvājumus prezentēja 
ap 700 tūrisma uzņēmumu no Latvijas, Itālijas, Izraēlas, 
Krievijas, Slovākijas, Spānijas, Taizemes, Turcijas, Tunisi-
jas, Ukrainas, Ungārijas, Uzbekistānas, Vjetnamas, Ganas 
un citām valstīm. Interesenti noskaidroja kā tikt pie pie 
lētākām aviobiļetēm, kā arī izmantoja iespēju iegādāties 
ceļojumu izstādes dienās – kad tūrisma aģentūras piedāvā-
ja ievērojamas atlaides.

Rugāju novadu izstādē pārstāvēja lauku un uzņēmējdar-
bības atbalsta centra vadītāja Mārīte Orniņa. Rugāju novads 
kopā ar Balvu, Baltinavas un Viļakas novadiem atradās pie 
viena informatīvā centra stenda, kurā ikviens interesents 
varēja saņemt informatīvos materiālus un uzdot dažādus 
jautājumus.

Uzņēmēji un amatnieki tirgoja savu produkciju – no 
saldumiem, kūpinājumiem, žāvējumiem līdz pat koka 
izstrādājumiem, adījumiem un rotaslietām. Rugāju Z/s 
„Rūķīši” tirgoja kūpinātas karpas un samus, kam, jāsaka 
pieprasījuma netrūka. 

Kā vērtē izstādi kopumā, kāda tā bija salīdzinoši ar citiem 
gadiem?
M. Orniņa: „Kā jau katru gadu tūrisma izstāde bija plaši 

apmeklēta, īpaši sestdien un svētdien, Latvijas novadu halle 

bija pilna ar cilvēkiem. Rugāju novada pašvaldībai tā ir lielis-
ka iespēja prezentēt Rugāju novadu un klātienē uzzināt Lat-
vijas apceļotāju un pilsētnieku  intereses. Ļoti labi, ka bijām 

kopējā Latgales pašvaldību stendā, 
tas vairo novada atpazīstamību cil-
vēkos, jo uzreiz cilvēkiem asociējas 
ar Latgali un nav īpaši jāskaidro, kur 
novads atrodas.”

Kāda bija apmeklētāju interese par 
Rugāju novadu?

„Jāsaka, ka šogad par Rugāju no-
vadu interesējās daudz vairāk kā ie-
priekšējos gados, turklāt, cilvēki jau 
šo to zināja par Rugāju novadu, vai 
arī bija par to dzirdējuši. Rīdziniekus 
ļoti ieinteresēja pa austrumu piero-

bežu sagatavotie 4 maršruti, divi no tiem ved cauri Rugāju 
novadam, iekļaujot visus mūsu novada aktīvos tūrisma pa-
kalpojumu sniedzējus. Cilvēki atminējās privāto brīvdabas 

senlietu kolekcijas apmeklējumu 
„Saipetniekos” Lazdukalna pagastā, 

daudzi ir pabijuši Staltbriežu dārzā 
vai  pavadījuši nesteidzīgas brīvdienas 
„Rūķīšos” Rugāju pagastā.”

Vai pasākuma laikā ievēroji kādas 
jaunas idejas tūrisma nozares piln-
veidei Rugāju novadā?

„Šobrīd Latvijas cilvēki izvēlas ceļot 
pa Latviju un baudīt gan ar acīm, 

gan arī ar vēderu! Pilsētnieki īpaši ir iecienījuši gastrono-
miskos ceļojumus, kur papildus dažādām vēsturiskām ap-
skates vietām, ceļojumā noteikti iekļauj visdažādāko veidu 
un nozaru lauku saimniecības un uzņēmumus, kas atvērti 
apmeklētājiem un piedāvā ekskursijas, nogaršot, apskatīt un 
iegādāties savus ražojumus.  

Ceļotāji ļoti labprāt tērē naudu un pērk vietējos izstrādāju-
mus.Vēlos aicināt novada ļaudis padomāt par to, kā tūrisms 
var ienākt arī viņu dzīvē un saimniecībā, un papildināt per-
sonīgos ienākumus. Mūsu novadā ir tikai pāris saimniec-
es, kas piedāvā tūristiem piedalīties tradicionālajā maizes 
cepšanā un siera siešanā. Apkārtējos novados  cilvēki vairāk 
uzdrošinās. Tā, piemēram, Dainis Rakstiņš  no Bērzpils ie-
pazīstina ar īsta Latgales alus darīšanas procesu un tradīci-
jām pēc sentēvu metodēm, un piedāvā degustēt  savu brūvē-
jumu. Silaunieku saimnieki no Tilžas uzņem apmeklētājus, 
kuriem stāsta par biškopības produktu izmantošanu pār-
tikā un cilvēka veselības uzturēšanā. Piedāvā medu, zied-
putekšņus, bišu maizi un vaska sveču liešanu. 

Arī mūsu novadā ir daudz darbīgu saimnieku un sakop-
tu saimniecību, kas var piedāvāt līdzīgus pakalpojumus un 
iegūt sev papildus ienākumus. Turklāt šadām aktivitātēm 
var piesaistīt arī dažādu � nansējumu ar projektu palīdzību. 
Ja ir idejas, nāciet un kopā izdomāsim kā tās īstenot dzīvē!”

Teksts, foto: Madara Balode

Latgales reģiona pārstāvji kopīgā foto
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Kultūras pasākumi

Valentīna dienas atskaņās, 15.  februārī Rugāju no-
vada deju kopa „Junora” piedalījās pārnovadu pašdar-
bības kolektīvu saietā Salnavā. 
Pasākums saucās „Balle pie 
Valentīnas”, jo pasākumu vadī-
ja atraktīva vadītāja – Salnavas 
tautas nama direktore Valentīna 
Kirsanova. 

Pasākumā katrs kolektīvs sevi 
radoši prezentēja – rādot skečus, 
dziedot dziesmas, dejojot dejas. 
Tika rādīti jautri priekšnesumi 
par tēmu „..pat zirgam jāsmejas..”.   
Par atraktīvu mūziku pasākuma 
laikā rūpējās VIA p.s. SALA. Pasākumā sevi prezentēja 
arī jaunizveidotā grupa „Kapļi”, kas pretendē uz Latgal-
iešu kultūras Gada balvas „Boņuks 2013”, nomināciju – 
„Labākais sniegums alternatīvajā mūzikā”.

Tā kā šis ir Zilā Zirga gads, tad pasākuma dalībnieki 
ievēroja dreskodu – zilas krāsas apģērbs, vai, vismaz, de-

taļas apģērbā, aksesuāri. Arī Rugājietes to ievēroja, un sa-
vos tērpos izmantoja zilus akcentus.

„Junora” pasākumā dejoja vairākas 
dejas, kā, piemēram, „Brūža deja”, 
„Tu mani piemānīji”, „Satiku puisī-
ti”. Rugāji šajā pasākumā kopumā 
piedalījās pirmo reizi, tāpēc saņēma 
īpašas uzslavas no pasākuma vadītā-
jas par piedalīšanos. 

Deju kopa „Junora” dejo skatuves 
dejas, kuru horeogrāfe ir Aija 
Grāmatiņa. Deju kopa dodas arī iz-
braukumu koncertos ārpus Rugāju 
novada teritorijas. Ir viesojušās ar 

savām dejām Vectilžā, Briežciemā, Vīksnā, Litenē, Balti-
navā un citur. Šobrīd dejotājas cītīgi gatavojas 8. martam, 
kad ar saviem priekšnesumiem dosies priecēt skatītājus 
Druvienā.

Teksts, foto: Madara Balode

„Junora” ar dejām priecē skatītājus Salnavā

Trešdien, 12. februārī Rugāju novada domē noti-
ka Sociālā dienesta organizētā Rugāju novada sen-
ioru tikšanās, kurā piedalījās Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja S. Kapteine, Sociālā dienesta sociālās 
darbinieces A. Everte, A. Gavare un G. Švekere, psi-
holoģe G. Škapare, Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu 
centra vadītāja L. Kravale un Rugāju novada pensionāru 
biedrības vadītāja L. Logina.

Jaukā atmosfērā pie tējas tases ar senioriem pārrunājām 
jau esošo pašvaldības atbalstu senioru aktivitātēm – tel-
pas sportiskām un kultūras aktivitātēm, � nansiālu atbalstu 
senioru ekskursijām un transporta nodrošināšanu iespēju 

robežās uz dažādiem pasākumiem novada ter-
itorijā. Tika pārrunātas arī jauniešu un senio-
ru sadarbības iespējas nākotnē. Senioriem bija 
iespēja pašiem izteikt idejas aktivitātēm, ko vēlē-
tos īstenot nākotnē. 

Lai veiksmīgāk notiktu senioru iesaistīšana, tika 
izvirzīti senioru kultūras aktivitāšu organizatori 
Lazdukalna pagastā - Terēzija Maslovska (tel. 
29450134) un Rugāju pagastā - Zinaida 
Popova (tel. 26307184).

Seniori atzina, ka šādas tikšanās ir nepiecieša-
mas, jo tā ir iespēja satikties ar citiem senioriem, 
iziet sabiedrībā un dažādot savu ikdienu. 

Noslēgumā kopā ar psiholoģi G. Škapari mēģinājām sas-
katīt savā ikdienā lietas, kas rada pozitīvas emocijas, jo tās ir 
svarīgas jebkuram cilvēkam. Patiess prieks bija dzirdēt, ka 
lielākā daļa senioru ir priecīgi, ka ieradušies uz šo tikšanos. 

Tika nolemts, ka turpmāk senioru tikšanās notiks katra 
mēneša pirmajā otrdienā plkst.13:00 Rugāju novada domes 
Baltajā zālē. 

Ceram, ka šādas senioru tikšanās turpmāk kļūs par 
tradīciju! Nākamā tikšanās paredzēta 4. martā.

Teksts un foto: Ginta Švekere

Senioru tikšanās

Informē Sociālais dienests
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Pareizticīgo Ziemassvētkos, 7. janvārī, 6. – 12. klašu 
skolēni veido-
ja Ziemassvēt-
ku apsveiku-
mus. Izrādījās, 
ka darbs nemaz 
neveicās tik 
viegli, jo nācās 
atcerēties ne 
tikai vēlēju-

mu frāzes, tās vajadzēja arī kārtīgi uzlikt uz papīra, kā arī 
jāpiedomā par apsveikuma vizuālo izskatu. Tika arī veidoti 
plakāti ar dažādām stihijām (ūdens, uguns, gaiss, zeme). 

Šogad aprit 200 gadi, kopš krievu dzejnieka Mihai-
la Ļermontova dzimšanas. Viņa dzīvesvietā Tarhanos 
jūlija sākumā notiks dzejas lasījumi. Muzeja darbinieki 
ir izsludinājuši izteiksmīgās runas konkursu, kurā var 
piedalīties, iesūtot video. Labākie dzejas runātāji tiks ai-
cināti uz dzejas lasījumiem jūlijā, kur saņems arī dāvanas. 
  8. – 12. klašu skolēni tika iepazīstināti ar M. Ļermontova 
dzīves un darba faktiem - prezentācijā. Pēc tās noskatīšanās 
skolēniem bija iespēja pamācīties dzejot, veidojot sinkveinu 
– dzejoli, kurš sastāv no 5 rindiņām zināmā secībā. 

Skolēniem sevišķi patika darbs ar vārdnīcām. Ikdienā 
viņi tika saskārušies, pamatā izmantojot krievu - latviešu 
vai latviešu - krievu vārdnīcās, bet šajā nedēļā bija radusies 
iespēja atrast vārdu nozīmi, izskaidrojumu, strādājot ar ļoti 
dažādām vārdnīcām. 

Jāsaka paldies skolotājiem, kas piedalījās kaligrā� jas 

konkursā: Velgai Smoļakai, Anitai Stalidzānei, Veltai Učel-
niecei, Ilzei Dobrovoļskai, Lāsmai Paiderei, Margaritai 
Stradiņai, Ivaram Vītolam, Ingai Garajai, Lolitai Krēbsei, 
Veltai Kadakovskai, Lolitai Krēbsei, Astrīdai Piļkai, Ivetai 
Arelkevičai, kā arī skolas lietvedei Līgai Spriņģei.
  6. un 7. klase bija sagatavojusi literāru dzejas kompozī-
ciju „Вот, как бывает!”, kurā piedalījās gandrīz visi abu 
klašu skolēni. Bija patīkami vērot, klausīties skolēnu do-

mas humoris-
tiskā izpausmē. 
Nedēļa noslēdzās 
ar tēlotājmāk-
slas konkursa 
noslēguma pasā-
kumu Rīgā, kurā 
12. klases skolēns 
Helmuts Medi-
nieks ieguva 1. 
vietu, bet 9. kla-

ses skolēns Egons Adelčs kļuva par laureātu nominācijā 
par oriģinālāko tehnisko noformējumu. Abi skolēni darbus 
veidoja pēc izcilā krievu rakstnieka Ivana Krilova fabulām.
  Paldies vārdi jāsaka arī 11. klases skolniecei Gitai Dauk-
stei, kā arī skolas direktorei Inesei Feldmanei par drosmi 
piedalīties Tatjanas dienai veltītajā kaligrā� jas konkursā.
Atcerēsimies, ka ikvienas valodas prasme ir liela vērtība, 
tāpēc kopsim to! Arī krievu valodas stundās!

Teksts, foto: Natālija Garā

Laipni aicinām uz izrādi!

7. martā plkst. 13:00 aktu zālē bez maksas būs iespējams noskatīties Rīgas skolēnu nama teātra „Zīļuks” izrādi, ko 
organizē Rugāju novada vidusskola projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” ietvaros.

Ērlenna Lū izrāde „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” 2 cēlienos paredzēta skolas 
vecuma bērniem un vecākiem (ilgums 1 st. 50 min.).

„Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” ir jautrs stāsts par kādu vīru vārdā Kurts, viņa 
ģimeni, integrāciju un valsti. Kurts strādā par autokrāvēju ostā un kādu dienu, 
atverot konteineru, atrod tur kaut ko ļoti daudz un pārsteidzošu.

Kā rīkoties, ja aci pret aci saskaries ar atšķirīgo un citādo? Vai ir iespējams to 
pieņemt? Vai mums ir jābūt pieklājīgiem un saprotošiem pret līdzcilvēkiem? Un 
vai tas ir viegli? Ceram, ka šī izrāde rosinās skatītāju domāt un rast atbildes uz šiem 
jautājumiem.

Darbs tapis pēc norvēģu rakstnieka Ērlenna Lū grāmatas „Kurts četrās grāmatās” 
ceturtās daļas „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” motīviem. Režisore: Laura 
Paegle. Scenogrāfe,  kostīmu māksliniece: Agne Mennika.

Izrāde tapusi sadarbībā ar biedrības „Laikmetīgās mākslas centrs” „Trešo valstu 
valtspiederīgo integrācijas fonda projektu  „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!”

Uz tikšanos izrādē!

Rugāju novada vidusskolas direktore 
Inese Feldmane

Aktualitātes Rugāju novada vidusskolā Krievu valodas nedēļa
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Topošie skolas absolventi
Pirms ceļā dodies ir jāzin, kurp iet,
Ir jāmācās atrast un nepagurt,
No slapjiem žagariem uguni kurt,
No nespodra krama dzirksteli šķilt,
Un sasildīt citus, gan pašam silt.

1. martā plkst. 18:00 aktu zālē notiks Rugāju novada vidusskolas Žetonu vakars, kad svinīgā brīdī 12. klases klā-
tienes un neklātienes (Dzintra Kaļva, Ieva Zaķe) skolēni saņems skolas piemiņas zīmi - žetonu. Jau pavisam 
drīz būs klāt arī eksāmenu laiks, tāpēc jautāju - ko katrs no skolēniem novēlētu savai skolai, Rugāju novadam.

Audzinātāja 
Laura Kļaviņa:

 Rugāju novadam un 
Rugāju novada 
vidusskolai novēlu 
izturību laikā, kad 
jāpierāda savas 
spējas! Jāparāda, ka 

arī mazi spēj būt gudri un konkurētspējīgi.

Agnese Balode:
Novēlu novada domei realizēt 
visus iecerētos projektus un 
radīt jaunas darba vietas, lai 
mums, topošajiem speciālis-
tiem, būtu prieks atgriezties 
savā dzimtajā novadā!

Eva Boroduška:
Novēlu šim novadam 
nākotnē attīstīties un 
kļūt par skaistāko un 
atpazīstamāko 
novadu Latvijā!

Daira Janiša:
No pirmā zvana, pirmā sola,
No klases, kas jau gaida mūs,
Vēl pirmie draugi, pirmā skola,
Uz visu mūžu prātā būs!

Alise Cibule:
Novēlu skolai palikt un 
bērnu galvās visu salikt! Lai tā 
vēl ilgi darbojas un skolēni ar 
savu izglītību lepojas!

Kristaps Feldmanis:
Atmiņas par skolā 
pavadītajiem gadiem 
paliks manā sirdī līdz 
mūža galam! Paldies!

Una Kalniņa:
Gads no dienas atskalda savu daļu.

Mūžs no cilvēka atskalda 
savu daļu.
Un Jūs šai vidū kā lepna 
priede,
Kurai lemts nenoziedēt.
Novēlu skolai paklausī-
gus skolēnus un izdevušos 
jaunos mācību gadus!

Sintija Kaļva:
Ielaidiet prieku pie sevis
Un pasaulei ienākt lieciet
Un nesakiet sevi par lieku
Dzīvot sev neaizliedziet!
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Kaspars Kočāns:
Novēlu skolai saglabāt un paaugstināt 
šādu izglītības līmeni, novēlu arī 
daudz aktīvu un atraktīvu skolēnu, 
kas turpinās nest šīs skolas vārdu Lat-
vijā!

Edgars Konivals:
Novēlu skolai izturēt 
un būt tikpat stiprai! 
Skolotājiem novēlu 
pacietību, strādājot 
ar skolēniem!

Elvija Kukuča:
Novadam es novēlu labus 
darbiniekus, kas palīdz tam 
būt sakoptam un tīram. 
Daudz labus pasākumus, 
lai būtu prieks sev un 
citiem!

Santa Mārtuševa:
Lai skolai izdodas izaudzināt vēl 
vairāk talantīgu audzēkņu, kas 
skolas vārdu nestu pasaulē ar 
lepnumu. Lai nemainās tradīcijas 
un saglabājas vērtības!

Helmuts Medinieks:
Novēlu novadam veselīgas 
ģimenes un radošus 
cilvēkus. Lai ar patiesām 
vērtībām Rugāju novads 
attīstās, aug arvien lielāks. Lai 
atjaunotā skola, jaunā baznīca 
un aprūpes centrs ir tikai 
sākums. 

Kristīne Melnace:
Skolai novēlu nezaudēt savu māju 
siltumu un labestības smaržu! Lai iz-
dodas pastāvēt un izskolot brīnišķī-
gus skolēnus. Lai nemainās pozitīvā 
aura un saglabājas tradīcijas!

Guntis Mosāns:
Skola jau pastāv vairāk-
us gadus, tāpēc novēlu, 
lai tā vēl pastāv vēl ilgi 
un lai šajā skolā daud-
zi jaunieši sasniedz sa-
vus mērķus un plānus 
tālākai dzīvei.

Agnese Pulča:
Dzīves pulkstenis steigā par spīti,
Zvana Tev šobrīd svētku brīdi.
Ik gads Tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs,
Ražens gan svelmē, gan vēji, kad pūš.

Atceries, priecājies, 
rītdienu sveic.
Ieklausies- visi Tev 
paldies teic!

Maija Stikiņa:
Skola, dziedam mēs par Tevi
Ik zieds Tev pateicībā vīts
Šo spēku dzīvei, kuru mums devi
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz
Nāks daudzi gadi, nāks un atkal aizies
Pēc jaunām tālēm aicinās ik rīts,
Bet mīļā skola Tavu ceļamaizi
Mēs paņemam visu mūžu līdz.
Novēlu mūžīgu pastāvēšanu un attīstību! 
Būt par pašu labāko skolu Latvijā!

Valts Vīcups:
Es Rugāju novada vidusskolai novēlu turpināt 
attīstīties, kā arī 
izaudzināt daudz 
izcilniekus!
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Skolēni aktīvi piedalās „Ēnu dienā”

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā 
skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesē-
jošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienā var piedalīties ikviens 
1. – 12.klašu skolēns. Īpaši šo iespēju izmanto vidusskolēni, kuriem drī-
zumā jāizdara izvēle par nākotnes profesiju.

Populārākās nozares pēc jauniešu pieprasījuma joprojām ir veselības aprūpe 
un rehabilitācija, komunikācija un mediji, kā arī vadība un administrēšana. 
Ceturtajā vietā ir drošība, glābšana un aizsardzība, tai seko māksla, kultūra un 
izklaide, aviācija, valsts pārvalde un informācijas tehnoloģijas.

Šogad Rugāju novada skolēni aktīvi izmantoja iespēju kļūt par ēnu.

-Agnese Logina (9. klase) – ēnoja frizieri salonā „Skaistuma bruņiniece”. „Ēnoju frizieru salona vadītāju, tāpēc galvenie 
pienākumi bija progresīva uzņēmuma vadīšana, jauno frizieru apmācība, frieziera darbs.  Es pieļauju, ka izvēlēšos friziera 
profesiju, jo man labi padodas komunikācija ar cilvēkiem un friziera darba vide man šķiet ļoti saistoša”.
-Zandis Kadakovskis (9. klase) - ēnoja bārmeni bārā – 
klubā „Golden”.
-Annija Romāne (10. klase) – ēnoja Labklājības ministri-
jā, Ministru kabinetā. „Ēnoju Valsts Sekretāri Labklājības 
ministrijā. Valsts sekretāre vēlēja sekmīgi pabeigt viduss-
kolu, izmantot karjeras konsultācijas, izvēlēties spējām un 
interesēm atbilstošu izglītības programmu”.
-Artūrs Aleksejevs (10. klase) – ēnoja SIA „Troja”.
-Dairis Šmagris (10. klase) – SIA „Cytec Latvia”. „Ēnoju 
personālvadības speciālistu”.
-Madara Paidere (11. klase) – „Ēnu dienā iepazinu par-
lamentārieša profesiju LR Saeimā. Saeimas deputāts 
novērtēja kā mērķtiecīgu, gudru un radošu jaunieti”.
-Andris Jeromenoks (11. klase) – „ Ēnoju Jūras kara � o-
ti, izrādīju interesi un uzdevu jautājumus, pildīju dažādus 
uzdotos uzdevumus un darbus”.

-Diāna Smoļaka (11. klase) – „Ēnoju radošo direktoru Renāru Zeltiņu, 
tāpat arī apguvu sabiedrisko attiecību vadītāja profesiju Latvijas 
prezidentūras Eiropas savienības Padomē sekretariātā. Iepazinos ar 
Latvijas prezidentūras ES padomē gatavošanās gaitu, kā ieviest ilgtspē-
jas principus un kā to var veikt sabiedrisko attiecību speciālists”. Renārs 
Zeltiņš Diānu Raksturoja: „Diāna ir aktīva meitene, radoša...vēlu veik-
smi šai uzņēmīgajai meitenei nākotnē.”
-Vilis Strungs (11. klase) – ēnoja Renāru Zeltiņu.
Kā no vērtēja R. Zeltiņš: „Vilis ir smaidīgs, jautrs, ar savu oriģinālo pa-
saules redzējumu! Liela nākotne.”
-Klinta Circene (11. klase) – „Ēnoju prokurora profesiju Latvijas 
Ģenerālprokuratūrā. Piedalījos Augstākās tiesas krimināllietu tiesu 

palātas tiesas sēdē, kā arī kopā ar LR Ģenerālprokuratūras Krimināltie-
siskā departamenta virsprokuroru piedalījos sanāksmē”.
-Gita Daukste (11. klase) – „Ēnoju zobārstu, anesteziologu”.

-Santa Mārtuševa (12. klase) – „Ēnoju ceļu policistu, sekoju līdzi lietu izskatīšanas gaitai, uzdevu sev interesējošos jautā-
jumus par administratīvo lietvedību”.
-Alise Cibule (12. klase) – „ Ēnoju ceļu policistu, rūpgi klausījos un sekoju līdzi lietu izskatīšanas gaitai”.
  Akcijas noslēgumā katrs dalībnieks saņēma serti� kātu, kas apliecina piedalīšanos „Ēnu dienā 2014”, kā arī savas „Ēnas“ 
rezumējumu par pavadīto dienu. Skolēni atzina, ka šī diena ir bijusi lietderīga. 

A. Logina atzina: „Ēnu dienas mani pārliecināja par nākotne profesijas izvēli – palīdzēja apjaust to, ka nav daudz atlicis 
laiks, lai izvēlētos savu profesiju ”.

Teksts: Madara Balode, foto: Madara Paidere

Madara Paidere Saeimas sēžu zālē

Madara Paidere kopā ar savu „Ēnu” - 
Romualdu Ražuku - un vēl 2 ēnām.
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Aktivitātes Eglaines pamatskolā
Izteiksmīgās runas konkurss „Vietējais zvirbulis”

30. janvārī pulcējāmies 
uz skolas izteiksmīgās 
runas konkursu, kura gal-
venais uzdevums bija ne 
tikai 3 labākajiem konkur-
santiem dot ceļazīmi uz 
Balvu starpnovadu iz-
teiksmīgās runas konkur-
su, bet arī radīt iespēju 
parādīt savu talantu, pras-
mi uzstāties un veidot uz 
kopīgām interesēm balstī-
tu skolēnu un pedagogu 
radošu sadarbību.

Konkursā tika pieteikti 18, bet piedalījās 15 dalībnieki 
ar dažāda satura un rakstura dzejas un prozas darbiem. 
Konkursa dalībnieki tika iedalīti grupās: 1.-4. klase, 5.-7. 
klase. Konkursantus vērtēja žūrija: Iveta Birkova, Rasma 
Zuša, Līga Ikstena un Irīna Krivošejeva. Tika vērtēts pēc 
šādiem kritērijiem: domas atklāsme, spilgtu priekšstatu 
gleznu atklāsme, kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un 
artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam. Lai konkurss 
ritētu raitāk, konkursanti katrs izlozēja savu uzstāšanās 
kārtas numuru.

Pēc rezultātu apkopošanas: 
1.-4. klasēs – 2. vietas ieguvēji ir otrās klases skolēni Ar-

mands Tutiņš (L. Pēlmaņa dzejolis „Velodīds”) un Osvalds 
Tūmiņš ar O. Slišāna dzejoli „Nu nav labi pogolmā”, 3. vietā 
ir trešās klases skolniece Dana Petuka ar J. Raiņa dzejoli 

„Mālu pika un kas no tā tika” un ceturtās 
klases skolēns Ilvars Gabranovs ar M. Čak-
laja dzejoli „Kā gailītis tur tika”. 1. vieta ne-
tika piešķirta.

5.-7.klasēs – 1. vietas ieguvējas ir 5. klas-
es skolnieces Elīna Burka ar fragmentu 
no M. Kļavas stāsta „Pie apvāršņa parādās 
vardulēns Varis” un Laura Putilova („Pie 
līkās gobas”). 2. vietā ir 7.klases skolnieces 
Agnese Ikstena ar J. Sirmbārža dzejoli „Pēc 
vienkāršības noilgojies prāts” un Amanda 
Tutiņa ar I.Ziedoņa dzejoli „Ir tādi cilvēki”. 
3.vietā – 5.klases skolniece Samanta Zi-

zlāne ar fragmentu no M.Kļavas stāsta „Lieli 
izgudrojumi un lieli noslēpumi”.

Žūrija nolēma: uz Balvu novada starpnovadu izteiksmīgās 
runas konkursu dosies Elīna Burka, Laura Putilova un Ar-
mands Tutiņš.

Bija prieks vērot visus konkursantus, kuri bija gatavo-
jušies ļoti nopietni kopā ar saviem konsultantiem - skolotā-
jiem. Savukārt, skolotāja Iveta Birkova, kas bija atbildīga 
par konkursa norisi, konkursantiem par piedalīšanos 
pasniedza diplomus, atzinības rakstus un pārsteiguma 
balviņas. Konkursa noslēgumā visi tika aicināti uz kopbil-
di.  

Teksts, foto: Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
Valodu un mākslas metodiskās grupas vadītāja 

Irīna Krivošejeva  

5. klases meitenes

Dalība Electrolux rīkotajā projektā

Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta programmā savu 
projekta pieteikumu līdz 1. novembrim varēja iesniegt jeb-
kura vispārizglītojošā pamatskola, ārpusģimenes aprūpes 
iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas utt. Bezmaksas 
atbalsts, uz kuru varēja pretendēt, ir Electrolux tehnikas 
nodrošinājums, lekcijas un apmācības no Electrolux Latvia 
darbiniekiem un viņu īstenotais brīvprātīgais darbs.
Elektrolux Latvia atbalsta 8 bērnu un jauniešu organizāci-

ju dzīves prasmju projektus ar mērķi sekmēt jaunu un per-
spektīvu servisa darbinieku izaugsmi un veicināt izpratni 
par mājsaimniecības ierīcēm un to lietošanu.
Kopumā konkursam tika iesniegti 52 pieteikumi no 34 

pamatskolām, 8 internātpamatskolām, 1 profesionālās vi-
dusskolas un 9 ārpusģimeņu aprūpes iestādēm un NVO. 
Pieteikumi tika iesniegti no 33 Latvijas novadiem, visvairāk 
pārstāvot Rīgas, Madonas, Jelgavas un Daugavpils nova-
dus. 2013. gada 3. decembrī tapa zināms, ka lielāko atbal-
stu saņems Eglaines pamatskolas projekts. Bija jāpierāda, 
kā projekts savienojams ar Electrolux Latvia Ltd. mērķiem 
un prioritātēm. Tāpēc projekta pieteikumā iepazīstināju ar 

plānotajām projekta aktivitātēm gan mājturības kabinetā, 
gan pārējos skolas pasākumos.
Jaunā ZANUSSI elektriskā plīts, Electrolux tvaika nosūcē-

js, virtuves kombains un tējkanna tika piegādāta 27. jan-
vārī, bet pavasarī skolā gaidīsim Electrolux pārstāvjus, kas 
vadīs lekciju un apmācības mūsu skolēniem.

Teksts, foto: Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Ilze Burka
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Pateicības pasākums „Rasas Pērlēs”
14. februārī, Valentīndienā, LRAC „Ra-

sas pērles” kārtējo reizi uz rīta pateicības 
ka� ju ciemos gaidīja savus atbalstītā-
jus. Lai gan no visiem uzaicinātājiem 
tikai 13 cilvēki varēja izbrīvēt laiku un 

atbraukt, mēs patiesi priecājāmies satikt Rugāju novada 
domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini un dārznieci Daigu 
Morozu, Lazdukalna pagasta saimniecības daļas vadītāju 
Dzidru Šmagri, zemnieku saimniecības „Dālders” pārstāvi 
Irēnu Paideri, Lazdukalna pagasta feldšeri Irēnu Svilāni ar 
dzīvesbiedru Juri, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta Balvu brigādes inspektoru Alekseju Kovšovu, SIA 
„Rimi Latvija” veikala „Superneto” vadītājai Veltu Supi, 
„Best Līzings” pārstāvi Eināru Karaļkovu, „Agre Elektro” 
Balvu veikala vadītāju Zaigu Jaudzemu, laikraksta „Vadu-
guns ” žurnālisti Irēnu Tušinsku, z/s Ozolu mājas pārstā-

vi balvenieti Pēteri Knēģeri un Ilgoni Punculi no � rmas 
„Diogen Audio”.

„Rasas pērļu” direktore Ilze Andža atzīmēja katra ciemiņa 
ieguldījumu centra iemītnieku atbalstā. Runājot par ie-
priekšējā gada neiepriecinošo statistiku, klātesošie uzzinā-
ja, ka 2013. gadā centrā rehabilitāciju saņēma 248 bērni, 
kopā ar viņiem bija 31 pavadošā persona. Visvairāk bērni 
cietuši no emocionālās vardarbības (182) un pamešanas 
novārtā (110) savā ģimenē. 49 gadījumos notikusi � ziska 
vardarbība ģimenē, 4 gadījumos bērns cietis no seksuālas 
vardarbības ģimenē, 14 gadījumos bijušas aizdomas par 
seksuālu vardarbību ģimenē, 12 gadījumos bērni ievie-
toti centrā ar aizdomām par seksuālu vardarbību ārpus 
ģimenes.  Turpinājums 15.lpp

Ekoskolu forumā -  arī Eglaines pamatskolas komanda

No 21. līdz 23. 
februārim Vides 
izglītības fonds sadar-
bībā ar Daugmales 
pamatskolu un Ķeka-
vas novada  pašvaldī-
bu īstenoja pirmo 
Ekoskolu ziemas fo-
rumu, kas vienuviet 
pulcēja 200 dalīb-
niekus, skolotājus un 
skolēnus, no vairāk kā 
40 dažādām Latvijas 
izglītības iestādēm

Rugāju novada Eg-
laines pamatskolu 

pārstāvēja komanda 5 skolēnu sastāvā: Agnese Ikstena, 
Kerija Jansone, Amanda Tutiņa, Rūdis Kikusts, Oskars 
Jaunžeikars (7.kl.) un ekoskolas koordinatore Anita Stal-
idzāne.

Līdzīgi kā nu jau par tradīcijām kļuvušajos vasaras foru-
mos, arī ziemas Ekoskolu foruma mērķis ir veidot izpratni 
par Ekoskolu programmu, tās saistītajiem jautājumiem un 
saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē, lai tā 
kļūtu par ikdienas rīcību.

Ekoskolu forums sniedz iespēju iepazīt vienam otru, gūt 
jaunas zināšanas, daloties pieredzē, kā arī rast papildus 
motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzī-
gi gan savā ekoskolā, gan ikdienā.

Ziemas forumā tika aplūkoti atbildīga un ilgtspējīga 
patēriņa temati. Foruma pirmajā dienā notika pieredz-
es sesijas, iedvesmojoša stāsta vakars, kuru vadīja vides 
žurnāliste Anitra Tooma, lekcija par Eko ideju inkubatoru 
skolās, par kuru vairāk stāstīja Renāte Lukjanska no Sociā-
lo inovāciju centra, bija skatāmas dažādas īs� lmas un jau-
niešu sagatavotās prezentācijas par videi draudzīgu rīcību 

skolās.
Otrajā dienā īstenotas paredzētās tematiskās lekcijas un 

darbnīcas par dažādām tēmām, kas saistītas ar atbildīgu 
dzīvesveidu un Ekoskolu programmas gada tēmām:

•par veselīgu dzīvesveidu un  ilgtspējīgu pārtiku stāstīja 
biedrības „homo ecos” pārstāve Agita Pusvilka;

•enerģijas un klimata jautājumus aplūkoja  „Energodata” 
vadītājs Jānis Šipkovs; 

•mežu izzināt palīdzēja Viesturs Ķerus no LOB (Latvijas 
ornitoloģijas biedrība);

•Greenwalk pārstāve Dace Kalniņa vērsa uzmanību uz 
sadzīves ķīmijas ietekmi uz vidi un ūdeni;

•pētīt pilsētvides iekārtošanu un plānošanu videi 
draudzīgā un funkcionālā veidā skolēnus un skolotājus ai-
cināja Kristīne Zamurajeva no “Mana Rīga”;

•pārtikas un patēriņa tendences un godīgās tirdzniecības 
kustību Fairtrade skaidroja Jānis Brizga no Zaļās Brīvības.

Pēc lekcijām notika ideju darbnīcas – dalībnieki veidoja 
prezentācijas, video, aktivitāšu plānus u.c., lai par pieredzi, 
redzēto un dzirdēto, tālāk vēstītu sabiedrībai.

Dienas sesiju noslēgumā dalībniekiem bija iespēja pār-
baudīt gūtās zināšanas Ekoskolu zināšanu olimpiādē un 
piedalīties Ekoskolu Olimpiskajās spēlēs – atraktīvās spor-
tiskās un izglītojošās aktivitātēs, bet vakarā varēja baudīt 
zaļo humoru kopā ar improvizācijas teātri Improzoo.lv. 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un 
arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, 
kurš Latvijā darbojas jau desmit gadus. Ekoskolu program-
mā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes. 

Vairāk par Ekoskolu programmu:www.videsfonds.lv
Vairāk informācijas par pasākumu:

Daniels Trukšāns (26349865)
Sagatavoja: Ilze Grunska (ilze.grunska@zemesdraugi.lv)

Papildināja: Iveta Useniece (ivetauseniece@inbox.lv) 
Rugāju novada Eglaines pamatskola
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Dievkalpojumi prāvesta O.Misjūna vadītajās Rugāju novada baznīcās

Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
2.martā plkst. 12:00  Parastā liturģiskā laika 8. svētdiena,  I mēneša svētdiena.
5. martā plkst. 12:00  Pelnu trešdiena (svētīs pelnus), sākas Lielais gavēnis.
16. martā plkst. 12:00   2. Gavēņas vētdiena.
19. martā plkst. 12:00  Sv. Jāzepa diena, lieli svētki (šajā dienā nav gavēņa).
30. martā plkst. 12:00  4. Gavēņa svētdiena.

Skujetniekos
1. martā plkst. 12:00 svinēsim I. mēneša svētdienu .
4. martā plkst. 12:00 svinēsim Pelnu trešdienu (svētīs pelnus).
18. martā plkst. 12:00 svinēsim Sv. Jāzepa dienu, lieli svētki.

                               Uz tikšanos dievkalpojumos un ar cieņu Jūsu pr. O.Misjūns

Turpinājums no 14.lpp
Parasti, vardarbības veidi savā starpā savijas: � ziskā ar 

emocionālo, seksuālā ar emocionālo un � zisko utt. Vis-
apdraudētākie ir bērni no 
7 līdz 12 gadu vecumam. 
Vardarbīgākas pret bērniem 
bijušas sievietes (124). Pērn 
realizētā projekta ietvaros 
atbalsta centra Vecāku mājā 
dzīvojušas un rehabilitāciju 
saņēmušas 28 vardarbībā ci-
etušas sievietes, tur pabijuši 
arī 13 centrā rehabilitēto 
bērnu vecāki, kas saņēma 
speciālistu konsultācijas.

Lai ciemiņi pārliecinātos par daudzajām iespējām, ko 
saviem klientiem piedāvā „Rasas pērles”, viesiem izrādīja 

centra telpas, un, protams, viņi apmeklēja jauno Vecāku 
atbalsta māju. Tajā dzīves prasmju daļā visi piedalījās sveču 
marmorizēšanas nodarbībā un koka dekoratīvās iededz-

ināšanas nodarbībā.
Kopā būšanas noslēgumā ciemiņiem radās 

daudz jautājumu par kolektīva ikdienu, par 
� nansējuma piesaistīšanu, par nepiecieša-
mo atbalstu turpmāk. Vēlot izturību un 
panākumus, solot sadarboties arī turpmāk, 
pateicības pasākuma dalībnieki atvadījās. 
Mēs sakām „paldies” saviem atbalstītājiem 
un viņu ģimenēm par sapratni, vēlam veik-
smi, veselību un enerģiju ieceru realizēšanā .

Teksts, foto:   LRAC direktore Ilze  Andža

Sporta aktivitātes

  11. februārī Rugāju sporta centrā notika Latgales reģiona spēles basketbolā „Oranžā bumba ” „C” grupa.
Rugājus pārstāvēja spēlētāji:
1. Ritvars Dobrovoļskis;
2. Vairis Štāls;
3. Reinis Ozoliņš;
4. Raitis Kukarāns;
5. Matīss Kapteinis;
6. Daniels Romanovskis;
7. Edmunds Zelčs;
8. Raimonds Ozoliņš;
9. Dāvis Akmens.
  Sacensībās piedalījās Rēzeknes, Balvu amatniecības vidusskolas, Kārsavas 
un Rugāju vidusskolas komandas. Mūsu komanda izcīnīja 3. vietu 
(Treneris Elmārs Rakstiņš).

Informāciju sagatavoja: Vija Lancmane
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Dažādi

Visiem dzīvnieku turētājiem!

Atgādinu, ka katram individuāli jāseko 
līdzi, kad novietnēm jāņem izmeklē-

jumi. To var atrast mājaslapas 
www.ldc.gov.lv sadaļā 

obligāti veicamie izmeklējumi 
novietnē (uzklikšķinot jāizvēlas 

novads un pagasts).
Tāpat atgādinu, ka 

pēc cūku kaušanas ir jāveic 
pēckaušanas apskate!

Vetārste Ārija Freimane

4. martā plkst. 13:30 aicinām apmeklēt Meteņdienas jampadraci ar jautrām izdarībām un siltas tējas 
dzeršanu. Ja būs sniegs, pasākums notiks parka teritorijā, ja nē, tad pulcēšanās skolas pagalmā.
7. martā plkst. 13:00 teātra „Zīļuks” izrāde „Kurts šmorē lai izvēdinātu galvu”. Ieeja brīva.
10. martā plkst. 14:00 Rugāju tautas namā nākotnes cirka izrāde „Lāzerprojekciju šovs”, ieeja: 4.00 euro.
12. martā plkst. 10:00 Rugāju tautas namā novada mazo vokālistu konkurss - koncerts  „Cālis 2014”, piedalās 
dalībnieki no Lazdukalna un Rugāju pagastiem.
21. martā  Pavasara svinību pasākumi Rugāju tautas namā: plkst.19:00 Baltinavas dramatiskā kolektīva 
„Palādas” izrāde „Gostu gosts”, ieeja: 2.50 euro. Plkst. 22:00 balle kopā ar grupu „Galaktika”, var ņemt līdzi 
groziņus, galdiņu rezervācija ieeja: 3.50 euro.
25. martā plkst. 11:00 aicinām apmeklēt Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas brīdi Rugāju skvērā.
4. aprīlī plkst. 19:00  Rugāju tautas namā Dažādo talantu pasākums. Aicināti piedalīties dažādu vecumu 
dalībnieki, kuri uzskata, ka viņiem ir talants: dziedāt , runāt, spēlēt, dejot, parādīt citiem ko tādu, kas ne 
katram izdodas. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 1. aprīlim!
20. aprīlī Lieldienu pasākumi - Rugāju tautas namā, Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes 
Romas katoļu baznīcās.
17. aprīlī no plkst. 9:00 Jauniešu iniciatīvu centrā „Tirdziņš pirms Lieldienām” ar pašražotām un pašgata-
votām precēm. Aicināti pārdot un pirkt gribētāji.

                                     Rugāju novada kultūras nodaļa vadītāja G.Grigāne

Kultūras pasākumu piedāvājums tuvākajā laikā Rugājos

Aicinām iepazīt Latvijas austrumu pierobežas noslēpumus!
Vasals, ka namaloj Latgolā!

Droši vien daudzi ir jutuši urdošu ziņkāri, kā atklāt latgaliskā šar-
ma noslēpumu, neizdibināto, neiepazīto, kas spēj apburt un uzrunāt 
katra dziļākās dvēseles stīgas. Šejienes viesmīlīgie iedzīvotāji aicina 
ciemos tos, kas grib izzināt šo noslēpumu - nezināmo Latvijas aus-
trumu pierobežu.

11 Latvijas austrumu novadi no Alūk-
snes līdz Dagdai ir sagatavojuši jaunu 
piedāvājumu un aicina ikvienam iepazīt 
galamērķi- pierobeža.lv. Šogad izstrādāti 
4 jauni tūrisma maršruti, kas ļauj atklāt 
vēl nezināmas, kā arī jau pazīstamas un 
apmeklējuma vērtas vietas Latvijas aus-
trumu pierobežā. 

Vairāk informācijas: 
www. pierobeza.lv


