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Dzimtene mana te,
Latgale mīļā Tu!
Dziedu dziesmas Tev es.
Kas es būtu bez dzimtenes?

Tā raksta mūsu novadnieks 
Tālis Matīss - operdziedātājs, tenors, 
dziesmu tekstu autors, komponists, 
mūzikas pedagogs, brīvdabas teātra 
režisors. Atzīmējot novadnieka 110 
gadu jubileju, 30. aprīlī Rugājos no-
tika operdziedātājam veltīts pasā-
kums.

Tālis Matīss dzimis 1904. gada 1. 
maijā Rugāju pagasta „Rītezeros” pie 
Boževas ezera, kas toreiz atradās Lud-
zas apriņķī. 1925. gadā beidzis Balvu 
komercskolu.

No 1925.- 1928. gadam mācījies 
Zeltmata vadītajos dramatiskajos kur-
sos. Sācis uzstāties kā deklamētājs un 
dziedātājs.

Pirmais profesionālais režisors Lat-
galē, kurš iestudējis daudzas brīvdabas 
izrādes, izrādījis tās dzimtajā pusē - 
Rugājos, Balvos, Tilžā, Lubānā un 
citur Latgalē.

Pašmācībā apguvis Konservatorijas 
vokālās klases programmu, 1933. gadā 
debitējis dona Hosē lomā Bizē operā 
„Karmena” Nacionālajā operā, kur 
vēlāk dziedājis daudzas citas lomas - 
Karavadosi, Rudolfo, kņazu Vladimi-
ru u. c. 

1939. gadā koncertceļojumi uz Kau-
ņu, Tallinu, Vāciju.

1940.-1941. gada sezonu T. Matīss 
aizvadījis Liepājas operā.

30. - tajos gados uzsācis sadarbību 
ar Radiofonu, tā viņa balss sasniedza 
vistālākos Latvijas nostūrus. 

Pirmā paša komponētā dziesma ar 
Jāņa Klīdzēja tekstu „Brūnacīte” ieka-
roja visu pasauli, kur vien ir latvieši.

No 1945. -1955. gadam bijis filhar-
monijas solists. 50. gados T. Matīss 
sācis pedagoģisko darbību. 

Sarakstījis grāmatu „Par 
dziedāšanas mākslu”. 

Jau, mācoties Balvu 
komercskolā, skolas biedri 
viņu ievērojuši kā klusu, 
nopietnu puisi, kurš daudz 
dziedājis. Skolotāja Pol-
fandera vadībā izveidojuši 
zēnu dubultkvartetu, kurš 
plaši koncertējis pa Latviju, 

1922. g. - Jaunatnes dziesmu svētkos 
Rīgā, 1925. gada izlaidumam līdzekļus 
nopelnījuši ar koncertu Benislavā. 
Vienu no šī ansambļa dziesmām „Stāv 
dzirnas zaļā ielejā” viņš vēlāk iedziedā-
jis skaņuplatē kā solo dziesmu.

 Skolā iznācis žurnāls „Mūsu 
nākotne”, par kura iznākšanu rūpējās 
redakcijas kolēģija, kuras vadītājs bijis 
Tālis Matīss.

Teksts: Velga Vīcupa, 
foto: Santa pērkone

Turpinājums 10. lpp.

Piemiņas pasākums Tālim Matīsam
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Priekšsēdētājas sleja

Pavasaris uzņēmis apgriezienus un iestājies ar īsti 
tveices pilnām dienām. Gaiss pārbagāts no ceriņziedu, 
kreimeņu, pieneņu smaržām.

Nupat kā aizvadītas Eiroparlamenta vēlēšanas. Žēl, 
ka  tik maz iedzīvotāju  atrada iespēju atdot savu bal-

si  par sev tīkamu 
kandidātu, kas turp-
mākos četrus gadus 
pārstāvēs mūsu val-
sti.

Aizvadītā mēneša 
laikā notikuši dažā-
di pasākumi novadā, 
kas pulcēja dažāda 
vecuma iedzīvotājus 
uz aktivitātēm- bija 
iespējams bez ma-
ksas ģimenes dienā 
pārbaudīt savu ve-
selību, instruktora 
pavadībā iemācīties 

nūjot, izbaudīt māmiņu dienas sirsnīgos pasākumus.     
Taureņu pļavā uz savu pirmo tikšanos  kopā nāca 

mūsu novadā pagājušājā gadā dzimušie mazuļi un 
viņu vecāki.

 Darbi, kas šobrīd celtniecības objektos  pilnā sparā 
risinās novadā, lēnām tuvojas nobeigumam.

Jūnijā paliks gads, kopš darbu uzsācis šis deputātu sa-
saukums, tāpēc esam gatavi doties pie Jums cienījamie 
novada iedzīvotāji, lai atskaitītos, ko esam darījuši 
gada laikā, ieklausītos Jūsu domās. Sekojiet lūdzu līdzi 
informācijai!

Rit pēdējā maija nedēļa, skolās ir iestājies eksāmenu 
laiks devītajām un divpadsmitajai skalēm. Lai veiksme 
soļo Jums blakus! 

Jūnijā sākumā svinēsim svētkus vasarai -Vasarassvēt-
kus, kad priecāsimies par sakoptām sētām, ienesīsim 
meijas, lai darbu steigā izbaudītu mirkļa burvīgāko lai-
ku gadā!

 Sandra Kapteine

Domes ziņas Domes sēžu lēmumi
Rugāju novada domes 2014. gada 15. maija sēdes lēmumi

Par pašvaldības zemes nomu
Tika nolemts slēgt zemes nomas līgumu ar 3 personām par 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu. Nolemts 
zemes nomas līgumus slēgt uz 10 gadiem.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Deputāti precizēja zemes vienības platību; izbeidza zemes 
lietošanas tiesības 2 personām ar 2014. gada 1. jūniju.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
Domes sēdē tika lemts no nekustamā īpašuma „Brieži”, atdalīt 
zemes vienību; atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu  
„Brieži 1” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
No nekustamā īpašuma „Klintas”, atdalīt zemes vienību; atdalīta-
jai zemes vienībai piešķirt nosaukumu  „Klintas 1” un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par dzīvojamās telpas īri
Tika nolemts izīrēt 1 personai pašvaldībai piederošo dzīvoja-
mo telpu, nosakot īres maksu EUR 2.55 (divi euro un 55 centi) 
mēnesī.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Deputāti nolēma atsavināt 2 nekustamos īpašumus Rugāju no-
vada Lazdukalna pagastā; atsavināt 1 nekustamo īpašumu Rugā-
ju novada Rugāju pagastā.

Par noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti noteikumi „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.
gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada 
pašvaldībā””’; apstiprināti noteikumi „Par kārtību, kādā orga-
nizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlai-

kā Rugāju novadā”; apstiprināti saistošie noteikumi Nr.4/2014 
„Grozījumi Rugāju novada domes 2014. gada 16. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 
2014.gada budžetu”.

Par Ētikas komisijas ievēlēšanu
Ievēlēta Rugāju novada domes ētikas komisija šādā sastāvā: 
Daina Tutiņa, Guntars Pipurs, Biruta Berkolde. Deputāti ievēlē-
ja Dainu Tutiņu par Rugāju novada domes ētikas komisijas 
priekšsēdētāju.

Par parāda piedziņu
Domes sēdē nolemts bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem no 38 personām.

Par finanšu komitejas sastāvu 
Domes sēdē ievēlēts deputāts Andis Petuks Rugāju novada 
domes Finanšu komitejas sastāvā.

Par amata vienības izveidošanu
Tika nolemts izveidot amata vienību bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieks, profesijas kods 1344 06, 1 likmi, nosakot mēnešalgu 
EUR 565.

Par direktores apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Ivetu Arelkeviču Rugāju novada viduss-
kolas direktora amatā. Tika nolemts lūgt Izglītības un zinātnes 
ministriju saskaņot amata pretendentu. Pēc pozitīvas Izglītības 
un zinātnes ministrijas atbildes, tiks slēgts darba līgums ar Ivetu 
Arelkeviču.

Ar pilnu Domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties 
www. rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi
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Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – 
VID) atgādina, ka skolēniem, kuri vēlas 
strādāt vasaras mēnešos, un viņu vecā-
kiem ir jāņem vērā vairāki nosacījumi, 
kas saistīti ar nodokļu maksāšanas kārtī-
bu un atvieglojumu par apgādībā esošām 
personām piemērošanu. Lai novērstu 

nepatīkamo situāciju, ka vecākiem valstij jāatmaksā bērna no-
darbinātības laikā nepamatoti piemērotie nodokļu atvieglojumi, 
turpmāk tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības, bērna atrašanās 
vecāka apgādībā tiks automātiski pārtraukta. Savukārt pēc tam, 
kad skolēns būs pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns būs 
jāatjauno apgādībā. Atgādinām, ka no 2014. gada 1. jūnija tas ir 
izdarāms elektroniski, izmantojot VID EDS.

Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu 
režīms ir skolēna darba devējam – 1) vispārējais nodokļu 
maksāšanas režīms, 2) darba devējs ir mikrouzņēmuma nodokļa 
maksātājs vai 3) lauksaimnieks.

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā, skolēnam 
sākot strādāt:

• no algas darba devējs maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 24 
% un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 34,09%.
10,50% darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur 
no skolēna algas, savukārt, 23,59 % sociālo iemaksu daļu darba 
devējs maksā no saviem līdzekļiem. Sociālās iemaksas neveic, ja 
skolnieks ir jaunāks par 15 gadiem;

• skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības al-
gai piemērot ar  iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo mi-
nimumu 75 eiro apmērā;

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 350 eiro un ir piemērots 
neapliekamais minimums 75 eiro, tad skolēns pēc nodokļu no-
maksas saņem 256,07 eiro.

Atgādinām, ka VID mājas lapā ir pieejams algas kalkulators, 

ar kura palīdzību ikviens ātri un ērti var aprēķināt darba algas 
apmēru pēc nodokļu nomaksas.

• algas nodokļa grāmatiņa nav obligāta, bet tā dod tiesības dar-
ba devējam, aprēķinot nodokļus, piemērot skolēna algai ne-
apliekamo minimumu 75 eiro.

Lai saņemtu algas nodokļa grāmatiņu, skolēnam jāvēršas VID 
ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas saņemšanai. To var 
izdarīt gan elektroniski, izmantojot Elektronisko deklarēšanas 
sistēmu (EDS), gan papīra formā VID klientu apkalpošanas cen-
trā.

• vecākiem periodā, kamēr skolēns ir nodarbināts, drīkst 
piemērot atvieglojumu par apgādībā esošo personu 165 eiro 
apmērā tikai gadījumā, ja skolēna alga ir mazāka par 165 eiro 
mēnesī pirms nodokļu samaksas; ja alga ir lielāka, atvieglojumu 
piemērot nevar.

• tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības, apgādība tiks au-
tomātiski pārtraukta. Taču, ja skolēna ienākumi nepārsniegs 165 
eiro mēnesī vai skolēns pārtrauks strādāt, vecākiem pašiem būs 
jāatjauno bērns apgādībā.  

Plašāka informācija gan par skolēnu darbu vasarā, gan par ele-
ktroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mā-
jaslapas sadaļā „Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa”, bet par 
sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli - metodiskajā ma-
teriālā „Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus 
zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898 (pēc 2014. gada 3. jūli-
ja – 67120000), konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas 
centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas 
sadaļu „Uzdot jautājumu VID”.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste

Evita Teice-Mamaja
tālr. 67028691, 26558389; e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv;   

Svarīga informācija vecākiem un viņu bērniem par 
darbu vasaras mēnešos

Aktuāli iedzīvotājiem

 No šī gada 1. jūnija – algas nodokļa grāmatiņa visiem tikai elektroniskā formā!

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no 2014. gada 1. jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai 
elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu. Līdz 2014. gada 1. jūnijam papīra formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc 2014. gada 1. jūnija vairs nebūs 

derīgas un izmantojamas.
Vairāk informācijas- www.vid.gov.lv.

Dievkalpojumu laiki jūnija mēnesī prāvesta O. Misjūna vadītajās Rugāju novada baznīcās.
Augustovā
1. jūnijs plkst. 12:00.
8. jūnijs plkst. 12:00. Pirms Svētās Mises plkst. 11.00 Vassarassvētku garīgās mūzikas koncertu sniedz vokālais ansamblis 
„Naktsputni” no Lubānas.
15. jūnijs plkst. 12:00.
19. jūnijs plkst. 12:00 KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASINS svētki (Sakramenta diena).
27. jūnijs plkst. 18:00 Nemitīgās Palīdzības Dievmātes piemiņas godināšanas diena un Vissvētākās Jezus Sirds svinības. Svēto 
Misi svin vairāki priesteri, pēc Mises procesija.
Skujetniekos
6. jūnijā plkst. 12:00.
20. jūnijā plkst. 12:00.

Ar cieņu, prāvests Oļģerts Misjūns

Dievkalpojumi jūnija mēnesī
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Aktualitātes Rugāju novada vidusskolā Labais darbs dod iespēju piedalīties 
ZZ Čempionātā

Lai saņemtu iespēju piedalīties ZZ Čempionātā 2014, 
pasākuma organizētāji 
bija uzdevuši interesantu 
mājas darba uzdevumu- 
veikt labo darbu. 

Visai klasei bija jāizdomā, 
ko īpašu varētu kopā 
paveikt skolā, ciematā vai 
novadā. Labais darbs bija 
jānofilmē un jāaizsūta ZZ 
Čempionāta organizētāji-
em.

7. klase izdomāja, ka varē-
tu izdarīt kaut ko tādu, par ko priecā-
tos gan rugājieši, gan ciemiņi.  Klasē 
virmoja dažādas idejas, ko labu varē-
tu darīt, līdz skolēni vienojās, ka jauki 
būtu iestādīt dažus skujeņus pie auto-
busu pieturas uz kalna, pie pašvaldībai 
piederošās baltās mājas, kurā atrodas 
pasts, bibliotēka, tūrisma centrs un citas 
iestādes. Vecie koki rudenī tika nozāģē-
ti, tāpēc šis nelielais uzkalniņš bija tukšs.

Un tā kādā dienā, apbruņojušies ar 
lāpstām un labu garastāvokli, devāmies stādīt daiļdārznie-
ces Daigas Morozas sagādātos skujeņus un puķes. Daži šos 
eksotiskos krūmiņus – kociņus stādīja pirmo reizi, tāpēc 
mums ļoti noderēja gan daiļdārznieces Daigas palīdzība, 
gan Amandas mammas Tatjanas Kočānes padoms. Mēs 
bijām gandarīti par paveikto labo darbu un zinām, ka dau-
dzi par šiem skujeņiem priecājas un novērtē mūsu izdarīto.      

Mūsu labais darbs ir ar paliekošu vērtību, jo skujeņi zaļos 
un rotās novada centru daudzus gadus. Vēl lielāks bija   

prieks, kad uzzinājām, ka esam atzinīgi novērtēti un uzai-
cināti piedalīties ZZ Čempionātā. 

    Uz ZZ čempionātu, kas notika 8. 
maijā Daugavpilī, devāmies ļoti labā 
noskaņojumā, jo bijām kārtīgi sagatavo-
jušies. Prieks, ka mūsu gatavošanos gan 
morāli, gan materiāli atbalstīja vecāki.

Kā komandas talismanu izvēlējāmies 
Rūtas veco rotaļu ,,žigulīti”, kurš bija 
ZZ atraktīvo puišu Zī un Zē ,,busiņa” 
krāsā, Amanda uzzīmēja skaistu klases 
karogu. Daugavpils sporta centrā valdīja 

patīkama atmosfēra, atrakcijas 
bija interesantas un aizraujo-
šas, klase pārbaudījumus veica 
savu iespēju robežās. Galvenais 
bija kopā pavadītais laiks un 
lieliskā, sportiskā atmosfēra.

Abpusēji līdzi jutām 9. klasei, 
kuri arī kopā ar mums bija de-
vušies uz ZZ čempionātu, lai 
startētu vidusskolēnu grupā.

  Pasākuma noslēgumā bi-
jām patīkami pārsteigti, jo 

saņēmām  Zī un Zē simpātiju balvu - daudz brīnišķīgu 
piemiņas suvenīru un dāvaniņu. Zī un Zē priecājās un bija 
patiesi pārsteigti par mūsu klases košo noformējumu un 
talismanu-,,žigulīti”.  Mājās devāmies labā garastāvoklī un 
bijām gandarīti par lieliski pavadīto dienu.

Teksts: 7. klases audzinātāja Evija Konivale
Foto: Evija Konivale un Amanda Kočāne

1. klase Ģimenes dienas dievkalpojumā Rīgas 
Evaņģēliskajā draudzē

Rīgas Evaņģēliskajai draudzei ir bezgala jauka tradīci-
ja  - akcija „Skolas soma”, kas iepriecina Rugāju no-
vada vidusskolas pirmklasniekus septembrī, bet nu jau 
otro gadu par tik pat jauku tradīciju kļūst arī draudzes 
ielūgums pavasarī pirmklasniekiem apmeklēt Rīgu.

Šajā gadā 1. klases skolēni kopā 
ar audzinātāju  saņēma ielūgu-
mu ciemoties draudzē 11. maijā – 
Māmiņdienā jeb Ģimenes dienā.  
Īpašas rūpes par mums gan šajā 
dienā, gan krietnu brīdi pirms 
tam (organizējot šo ekskursi-
ju) uzņēmās Rīgas Evaņģēliskās 
draudzes locekle Dzintra Bungs. 
Pusdienlaikā tikāmies ar Dzintras 
kundzi un viņas čaklajām palīdzēm 
Lido centrā. Šeit mūs gaidīja siltas pusdienas, kam seko-

ja jautras izklaides bērniem. Pirmklasniekiem tika dāvāta 
iespēja izvizināties divos karuseļos, arī rotaļlaukumā kriet-
nu brīdi skanēja bērnu smiekli.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Rīgas centru, kur pie Latvijas Na-
cionālās operas sākās ekskursija pa Vecrīgu. Neskatoties uz 

lietaino laiku, skolēni ar nevaldāmu 
enerģiju iepazina mūsu galvaspilsē-
tas skaistākās vietas. Skolēni ar lielu 
aizrautību vēroja Rīgas baznīcu 
mirdzošos gaiļus, atpazina pasakas 
„Brēmenes muzikanti” varoņus. 

Bērniem atmiņā iespiedās stāstī-
jums par bendi pie Zviedru vārtiem. 
Ar interesi skolēni klausījās  Dzintras 
kundzes stāstījumā par Brīvības piem-
inekli.

Turpinājums 5. lpp.
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Izzinām profesijas

Turpinājums no 4. lpp.
Ekskursijai pa Vecrīgu sekoja die-

vkalpojums Rīgas Evaņģēliskajā draudzē, 
vecajā Ģertrūdes baznīcā. Bijām patiesi 
aizkustināti, jo dievkalpojums bija veltīts 
tieši mums – ciemiņiem no Rugājiem. 
Pēc dievkalpojuma draudzes locekļi bija 
sarūpējuši jauku kafijas galdu, pie kura 
mums bija iespēja pateikties draudzes 
locekļiem par jauko ekskursiju. Renātes 
mamma bija izcepusi garšīgu lauku torti, 
kas ļoti visiem garšoja. Arī pašu gatavotais siers, pašceptā 
maize, medus un bērnu gatavotās krāsainās papīra puķes 
iepriecināja mūsu labdaru sirdis. Skolēni uz Rīgu bija 

paņēmuši arī rudenī iegūtās skolas somas un lepni tās uz-
likuši plecos, demonstrēja draudzes 
locekļiem viņu noderīgās dāvanas.

Sirsnīgs paldies Renātes mammai, 
Eduarda mammai, Valtera ma-
mmai par sarūpētajām dāvanām 
Rīgas Evaņģēliskajai draudzei, 
Martas Felicitas mammai, Reiņa 
mammai, Gunta vecmammai par 
atbalstu ekskursijas laikā!

Teksts, foto: Ilze Dobrovoļska
RNV 1. klases audzinātāja

Lai gan jautājumi- par ko kļūt, kur mācīties tālāk, ak-
tuālāki šķiet skolas vecāko klašu audzēkņiem, izpratni 
par profesiju dažādību skolēni 
apgūst jau jaunākajās klasēs. 
Lai gan nojaušam, ka pašreizē-
jie sākumskolas skolēni nākot-
nē varētu apgūt arī šodien vēl 
vispār neeksistējošus darbus, 
tomēr profesionālās orientāci-
jas pamatos tiek likta esošo pro-
fesiju izzināšana. Tādēļ aprīlis 
un maijs Rugāju novada vidus-
skolas sākumskolas skolēniem 
bija bagāts ar iespējām tuvāk ie-
pazīt dažādas nodarbes un tikties 
ar vairāku profesiju pārstā-
vjiem. Īpaši vērtīgi bija tas, 
ka bērni paši varēja līdzdar-
boties, daudz ko iemēģināt, 
izjust.

Aprīļa beigās skolā viesojās 
stikla plastikas meistari no 
Liepājas, kas ne vien stāstī-
ja un rādīja stikla tapšanas 
un veidošanas procesu, bet 
arī ļāva skolēniem pašiem 
iemēģināt stikla pūšanas 
prasmi.  Aprīlī skolēni tikās 
arī ar topošo stomotoloģijas 
speciālisti, mūsu skolas ab-
solventi Kristīni Začu. Viņa ne vien pastāstīja par mutes 
dobuma higiēnu, bet arī atbildēja uz daudzajiem jautāju-
miem savas apgūstamās profesijas sakarā. Šajā mācību 
nedēļā izmantojām arī iespēju piedalīties Daugavpils uni-
versitātes mācībspēku vadītajās „Zaļās labaratorijas” no-
darbībās Balvu pilsētas ģimnāzijā. Tur skolēni ne vien tu-
vāk iepazinās ar kukaiņu pasauli, bet arī uzzināja ar ko 
nodarbojas biologi, kāds ir viņu profesionālais aprīkojums. 
Arī šī profesija mūsu bērniem līdz šim bija visai nezināma.

Maijā notikušajās mācību ekskursijās bērniem bija iespēja 
paplašināt savus priekšstatus par nu jau zināmākām no-

darbēm un profesijām. 
Pēc Teirumnīku purva takas izpētes skolēniem bija iespēja 

iepazīties ar zivju pavairošanas 
un audzēšanas gudrībām 
Nagļu pagastā. Lielākajai  daļai 
skolēnu atklājums jau bija pats 
fakts, ka zivis audzē arī šādās 
īpašās audzētavās. Bet 16. 
maijā visi sākumskolas bērni 
devās uz Balviem, lai apmeklē-
tu Balvu pilsētas bibliotēku un 
ugunsdzēsēju depo. 

Lai arī bibliotekāres darbs 
mūsu skolēniem šķita zināms, 
bērniem bija interesanti 

aplūkot arī citu, lielāku 
bibliotēku, redzēt, kā 
tur tiek sadalīti darbi-
nieku pienākumi, kopā 
ar jauko bibliotekāri 
Ligitu lasīt pasaku, 
piedalīties konkursos 
un aplūkot izstādi. 

Lai gan katrs bērns 
zina, ka ugunsdzēsē-
ji dzēš ugunsgrēkus, 
tomēr  īstā ugunsdzēsē-

ju depo vēl neviens nebija bijis. Šīs dienas dežūrējošās 
maiņas vīri labrāt mums ne tikai visu stāstīja un rādīja, 
bet arī pacietīgi atbildēja uz daudzajiem jautājumiem, 
uzmanīja bērnu drošību un ļāva aplūkot tehniku, paturēt 
rokās profesionālo aprīkojumu, sēdēt moderni aprīkotā 
ugunsdzēsēju mašīnā, pavingrot trenažieru zālē un pat 
iemēģināt ugunsdzēsēju darba virtuvi un guļamtelpas. 

Ekskursiju katra klase noslēdza ar fotomirkli pie vēstu-
riskā auto depo pagalmā.
Varam tikai minēt - vai kādi no patreizējiem sākumskol-

niekiem nākotnē apgūs kādu no šopavasar iepazītajām 
profesijām, tomēr, kā atzina paši bērni, ir par ko padomāt.

Teksts, foto: Agita Kukurāne
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Aktivitātes Eglaines pamatskolā

e- Twinning projekts 
„ Europe on the patchwork”

Rudenī Rugāju novada vidusskolas 1., 2., un 3. klase, 
klases audzinātāju rosināti, iesaistījās e-twinning pro-
jektā  „Europe on the patchwork”  un pārstāvēja Latviju 
šajā projektā.

Projekta idejas autore ir kolēģe no Polijas Michalina Zi-
atek. Šajā  projektiņā iesaistījās skolas un bērnudārzi no 10 
valstīm – Skotijas, Latvijas, Grieķijas, Horvātijas, Spānijas, 
Francijas, Rumānijas, Itālijas, Bulgārijas un Polijas. Proje-
kta ietvaros katras projektā iesaistītās valsts  pārstāvji gata-
voja  A4 formāta auduma aplikācijas, kurās attēloja kaut ko 
savai valstij raksturīgu.

Mums šo darbiņu izdevās paveikt tieši Pilsoniskuma 
nedēļas ietvaros, kad sarunas par Latviju un tās simbo-
liem bija īpaši aktuālas. 

1. klase savu aplikāciju veidoja kā Latvijas karogu ar mūsu 
nacionālā koka ozola lapām un nacionālā ziediņa pīpenes 
aplikācijām uz tā. 2. klase izšuva Latvijas kontūru un mums 
tik raksturīgo simbolu – Auseklīti tajā. 3. klase savu dar-
biņu veidoja kā latviešiem raksturīgo ornamentu joslu.

Savus darbiņus nosūtījām uz Poliju. Ziemassvētkos pro-
jektā iesaistītās skolas apmainījās jaukām apsveikuma 
kartītēm. Tad spraigajā mācību gada ritmā par projektu 
mazliet piemirsām. Tāpēc maijā bija īpašs prieks pastā 

saņemt paku, kurā projektā iesaistītās skolas apceļo  poļu 
kolēģes sašūtie un noformētie visu dalībvalstu darbi. Ar in-
teresi vērojām citu valstu veikumu un mēģinājām atpazīt 
tām raksturīgos simbolus. 

Kārtīgi izpētījuši savu un citu valstu kopdarbu nosūtījām 
to tālāk uz Grieķiju. Tā šis mūsu kopīgais darbiņš par Eiro-
pu apceļos visas projektā iesaistītās valstis!

Teksts, foto: Ilze Dobrovoļska
RNV 1. klases audzinātāja.

Dalība projektā „Pētīsim un izzināsim Latvijas 
vēsturi”

Eglaines pamatskola izmantoja iespēju un  piedalījās Monreālas Latviešu sa-
biedriskā centra un Vītolu fonda izsludinātajā ekskursiju projektu konkursā : 
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. 

Projektu konkurss guva ļoti lielu atsaucību no Latvijas skolām, jo tika iesniegti 
127 ekskursiju projektu pieteikumi, bet atbalstu saņēma 52 darbi un starp tiem 
bija arī mūsu projekts – „Bijušais  - šodienas acīm”. Finansiāli šo konkursu atbal-
sta Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs, katram projektam ziedojot 400EUR. 

Tālāk katras  skolas pārstāvis tika uzaicināts uz Rīgu uz Vītolu fondu, lai ie-
pazītos ar dokumentu parakstīšanas kārtību un atskaites iesniegšanas prasībām.    

Pasākums bija ļoti emocionāls un izglītojošs, jo par vēsturi mums apkārt no dažādiem aspektiem, runāja Rundāles pils 
direktors Imants Lancmanis, bet Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe sniedza ieskatu par paša  fonda darbu, 
stipendiātiem,mecenātiem, īpašu uzmanību veltot Monreālas Latviešu sabiedriskā centra darbībai. Paldies šī projekta 
organizētājiem par  atbalstu skolēniem tik nepieciešamo mācību ekskursiju rīkošanai!

Teksts, foto: sk. Anita Stalidzāne

Ātrlasīšanas konkurss
Šopavasar Balvos centrālajā bibliotēkā pirmo reizi notika „Skaļās lasīšanas” 

konkurss skolu 7. klašu skolēniem, kurā piedalījās arī mūsu novada abas 
skolas. 

Meitenes – Astra Smirnova un Agnese Ikstena bija ļoti apmierinātas ar izjusto, 
redzēto un dzirdēto, jo bija padomāts arī par atraktīvām nodarbēm, kamēr žūrija 
apspriedās. 

Vēl varēja priecāties par skaistu dabas ainavu fotoizstādi, ko bibliotēkai bija 
piedāvājusi  Dabas aizsardzības pārvaldes  Rēzeknes nodaļa. Konkursa noslēgumā 
tika sadalītas  vietas, pasniegti diplomi (balvās - jaukas grāmatas). Agnese Ikstena 
ieguva 2. vietu, bet Astra – atzinību. 

Lai meitenēm un  pārējiem  skolēniem arī vasarā atrodas laiks grāmatu lasīšanai !    
Teksts, foto: sk. Anita Stalidzāne
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Jaunums Ekoskolu darbībā- reģionālās Atbildīga 
dzīvesveida kampaņas

Ekoskolu mūsu pusē kļūs vairāk

2014. gada 12. maijā Ekoskolu reģionālajā pasākumā 
Rēzeknē Atbildīga dzīvesveida kampaņā tikās Latgales 
reģiona skolu komandas. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzi-
jas kolektīvs un skolas ekokoordinatore Anita Vaivode 
laipni uzņēma kuplu pulku pasākuma 
dalībnieku.

Uz pasākumu Rugāju novada Eglaines pa-
matskolas skolēni devāss ar sagatavotiem 
mājas darbiem. E. Burka, L. Putilova , E. 
Plušs un J. Jansone prezentēja Ekoskolu dar-
bības elementu „Visas skolas un sabiedrības 
iesaistīšana”. K. Jansone, G. Pedele, A. Tutiņa 
un R. Kikusts veiksmīgi vadīja vienu no 8 
Ekoskolu tēmu istabām „Enerģija”. Kopīga-
jam braucienam pievienojās komandas no 
Rugāju novada vidusskolas sk. L. 
Krēbses vadībā un no Stacijas pa-
matskolas sk. R. Bukšas vadībā, kā 
arī BVĢ ģeogrāfijas skolotāja Ieva 
Useniece.

Skolēniem bija jāprezentē arī ve-
selīgs ēdiens „Piknikā planētai”. 
Ēdienam bija jābūt bioloģiski 
audzētam, sezonālam, vietējam, 
brīvam no ĢMO un, protams, ve-
selīgam. Eglainiešu komanda iz-
mantoja pārbaudītas vērtības no Rīcības dienā (kura katru 
gadu notiek novembrī) prezentētajiem dārzeņiem- papri-
kas salātu laiviņas. Ļoti labi bija tas, ka 5. kl. skolēni kopā 
ar audzinātāju Irīnu Krivošejevu bija parūpējušies par buk-
letu, kurā ir gan apraksts par papriku, gan dažādu veselīgu 
salātu receptes.

 Bija jāievēro nosacījums, ka piknikam nav jārada vai līdz 
minimumam jāsamazina atkritumu daudzums. Bioloģiski 
audzēta pārtika tiek iegūta, saimniekojot ar dabiskām bi-
oloģiskām metodēm, t. i. nelietojot ķīmiskos pesticīdus 
un minerālmēslus, bet veicinot auga dabisko barošanos 
no ūdens, gaisa un augsnes ar saules enerģijas un mikro-

organismu palīdzību. Brīvs no ĢMO nozīmē, ka atšķirībā 
no tradicionālās selekcijas, gēnu inženierija rada jaunus 
organismus, kādi dabā nepastāv. Tādējādi rada neparedza-
mus veselības un vides riskus. Neviens vēl droši nezina, 

kā ģenētiski modificēta 
pārtika, kas mūsu 
ēdienkartē parādījusies 
tikai pēdējā desmitgadē, 
ietekmē cilvēka veselību.

Pasākuma laikā 
klātesošos uzrunāja 
Daniels Trukšāns, Vides 
izglītības fonda Ekosko-
las programmas vadītā-
js; Valentīna Šidlovska, 
RVPĢ direktore; Rebļa 

kungs, LVM. Bija patīkami dzirdēt, ka 
no klātesošajām skolām vairākums jau 
pabijušas „mammadaba vēstniecības” 
godā, tajā skaitā arī abas Rugāju novada 
izglītības iestādes.

Ar izzinošām lekcijām iepazīstināja 
Dr.sc.ing. Jana Simanovska; „Ekodizaina 
kompetences centrs”; biedrība „Vecāki 
par izglītību”; Mārtiņš Knite; Ekoprieks- 
atbalsta platforma videi draudzīgam 

dzīvesveidam; Valters Toropovs, Baltijas Vides forums 
Latvijas vides eksperts.

Pasākums noslēdzās vēlā pēcpusdienā. Ir gūta jauna 
pieredze skolas darbības prezentēšanas jomā, noderēs jau-
nas zināšanas, kā arī daudzveidīgas idejas no citu skolu la-
bajiem piemēriem. Noteikti ir vērts ielūkoties adresē 
www.padomapirmsperc.lv.

Šis jau bija trešais reģionālais pasākums, interesenti vēl 
varēja pagūt piedalīties divās kampaņās - 26. maijā Ropažu 
vidusskolā un 29.maijā Vidzemes augstskolā.

Teksts, foto: Iveta Useniece

23. aprīlī Bērzpils vidusskolas pārstāves viesojas Rugā-
ju novada Eglaines pamatskolā, lai prezentētu ekotēmu 
„Ūdens”, savukārt,  7.maijā  Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas skolnieces dodas pretvizītē, lai pastāstītu 
par tēmu „Mežs”, par ekodiskotēkām un dalītos bagātā 
pieredzē par 2 gadu darbību ekoskolu programmā.

„Visapkārt tik daudz ūdens, bet nav ne pilītes ko dzert”. 
Latvijas iedzīvotāji tam nepiekritīs, bet ir daudzas valstis, 
kur dzeramais ūdens ir zelta vērts. Darbojoties globālā 
„Comenius” projektā par to pārliecinājušies Bērzpils vi-
dusskolas skolēni un pedagogi, tādēļ, par savām atziņām 
un pieredzi ekoskolu tēmā „Ūdens” labprāt pastāstīja 
eglainiešiem diskusijā, kura notika 23. aprīlī, tieši Jurģos, 

kad notiek dāsna laistīšanās ar ūdeni, sekojot latviešu 
tradīcijām. Skolotājas I. Maderniece, L. Bogdane (bijusī 
eglainiete) ar audzēknēm Annu Poševu un Karīnu Zušu īsā 
tikšanās brīdī klausītājiem sniedza bagātīgu informāciju 
par ūdens nozīmi mūsu dzīvē, par tā taupīšanas iespējām, 
par latviešu tautas tradīcijām un rituāliem saistībā ar ūdeni.

Pavisam 96,5% ir sāļš ūdens, tikai 2,8% no visa ūdens var 
dzert, pārsteidzoši, ka joprojām dzeram to pašu ūdeni, ko 
dzēra dinozauri.

Skolēni noskatījās filmiņu par apkārtējās vides sakopšanu, 
tās nepiesārņošanu. Ir patīkami, ja aiz sevis atstājam tīru 
un sakoptu dabu.

Turpinājums 8. lpp.
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Viešņas devās ekskursijā pa 

Rugāju novada Eglaines pamat-
skolu. Interesēja mājturības ka-
bineti, patika izremontētās un 
gaišās telpas, kā arī vestibilā goda 
vietā izvietotie stendi par nopel-
niem „mammadaba” programmā 
„Izzini mežu”, ekoskolas Zaļais 
diploms, kā arī planšete „Mēs 
esam ekoskola”.

Atzīstama ir kaimiņskolas iecere 
iesaistīties ekoskolu programmā, 
tādēļ pretvizītē eglainieši devās 
7. maijā, lai dalītos ar savu 2 darbības gadu pieredzi par 
tēmu „Mežs” un ekoskolas organizatoriskiem jautājumiem 
8 tēmu un 7 elementu ieviešanā.

Skolnieces K. Jansone, A. Ikstena un A. Tutiņa ierosmei 
sniedza īsu kopsavilkumu par paveikto pirmajā darbības 
gadā: notikušas 49 aktivitātes, iesaistīti 2629 dalībnieki, 
vidēji 55 katrā. Šī gada tēmā „Enerģija” skolas siltināšanas 
rezultātā plānots ietaupīt 84, 86758 tonnas CO2, elektrības 
lampu nomaiņas rezultātā 5 rudens un ziemas mēnešos 
patēriņš samazinājies par 2181 kW, vidēji 436 kW mēnesī. 
Skolēni meža stādīšanas talkā iestādījuši aptuveni 2000 ko-
ciņu.

Skolotāja I.Useniece prezentācijā apkopoja idejas par 
plašām aktivitāšu iespējām darbojoties ekoskolu program-
mā. Skolēnu iecienītas ir ekodiskotēkas- gan izzinošs, gan 
izklaidējošs pasākums. Īpaši noder pirmajos darbības ga-

dos.
Pasākuma otrajā daļā Bērzpils 

vidusskolas visu klašu kolektīvi 
sniedza izsmeļošus un interesan-
tus pārskatus par katras tēmas sti-
prajām un vājajām pusēm esošajā 
situācijā Bērzpilī. Mājinieki ļoti 
īsā laikā (vien pāris mēneši) ir ap-
guvuši CO2 kalkulatora darbības 
principus un meistarīgi veikuši 
vides novērtējumu, ieguldot cītīgu 
darbu.

Noslēdzot pasākumu, direktore 
Ilona Stepāne pasniedza pateicības 

rakstus klašu kolektīviem un vēlēja sparīgi turpināt plānot 
turpmākos darbus ekoskolu programmā. Interesenti varē-
ja piedalīties aktivitātē „Atpazīsti ekotēmu!”, ko piedāvāja 
eglainieši.

Jau 12. maijā abas skolas posās uz ekoskolu reģionā-
lo pasākumu „Atbildīga dzīvesveida kampaņa” Rēzeknē. 
Ekoskolas koordinatore A. Stalidzāne rosinājusi dalībai 
šajā pasākumā arī Rugāju novada vidusskolas, Stacijas pa-
matskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvus.

Prieks par skolām, kuras dodas ceļā uz Latvijas ekoskolas 
nosaukuma un Zaļā diploma vai Zaļā karoga iegūšanu! 

Ekoskolas darbības mērķis- rīcība ilgtspējīgas nākotnes 
vārdā. Vienmēr.

Teksts: I.Useniece
 Foto: I.Stepāne, I.Useniece

Vanadzēnu izglītojošā ekskursija

Ar Balvu puses vanadzēniem sa-
draudzību ir aizsākusi Daugavas 
Vanagu Latvijā Rēzeknes nodaļa. 
Šoreiz, 7. maijā tika uzaicināti 
Eglaines skolas vanadzēni pie-
vienoties Rēzeknes nodaļas va-
nadzēniem ekskursijā uz Aglonu 
un Daugavpili. 

Skolu pārstāvēja  seši 5. klases va-
nadzēni. Kā atzina ekskursanti, bija 
daudz kas interesants, arī Aglonas 
Bazilikā, kur it kā ir būts un viss 
pazīstams, bet, kad stāsta gids, tad 
var vienmēr uzzināt ko tādu, kas iepriekš nav dzirdēts. Bija 
atvēlēts arī brīdis klusumam, lai lūgtu par sev svarīgo pie 
Dievmātes svētgleznas, kad gide izstāstīja par pateicības 
dāvanām, ko  izdziedinātie cilvēki ir dāvinājuši.                                 

Aglonas Maizes muzejā ļoti atraktīvi par maizes ceļu 
līdz mūsu galdam izstāstīja tā vadītāja Vija. Viņa zināja 
tik daudz Latgalē dažādās vietās lietoto ar maizes cepšanu 
saistīto priekšmetu nosaukumus, ka jābrīnās, kā tos visus 
var tik raiti nosaukt! Maizes muzejā bija īpaša sajūta, jo pie 
griestiem un sienām bija daudz no koka izgatavotu latvju 
rakstu zīmju un no salmiem gatavotu puzuru. Cienastā tika 
ēsta gan melnā rudzu maize, gan saldā plātsmaize ar zāļu 

tējām. Muzeja saimniece priecājās, 
ka bērnu rokas vairāk sniedzās pēc 
rudzu mai-zes rieciena, jo tas liekot 
ticēt, ka mēs esam stipra tauta un 
tādi arī paliksim caur mūsu jaunat-
ni.  

Daugavpils cietokšņa gids, kungs 
gados, bija ļoti, ļoti zinošs un rādīja 
daudz unikālu fotogrāfiju saistībā ar 
notikumiem cietoksnī. 

Uzzināts tika par sikspārņiem, kad 
ar lāpām devāmies nocietinājuma 
tumšajās pazemes ejās, gan par to, 

kā tika celts cietoksnis, kas šeit atradās dažādos laikos, kādi 
notikumi te risinājušies un par jaunajām mūsdienu cieto-
kšņa  pārvērtībām. Iegājām arī slvenajā Daugavpils Marka 
Rotko  Mākslas centrā. 

Diena bija iespaidiem bagāta. Redzētais un dzirdētais 
noderēs skolā gan vēstures un literatūras stundās, gan esam 
paši kļuvuši sirdsgudrāki. Liels paldies Daugavas Vanagu 
Latvijā Rēzeknes nodaļas priekšsēdim Gunāram Spodrim 
par šo dāvanu - bezmaksas ekskursiju. Paldies arī mūsu 
skolas vadībai un novada domei par transportu nokļūšanai 
uz Rēzekni!

                                                           Teksts, foto:  sk. A. Stalidzāne
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Cītīgi darbojamies mežu atjaunošanā

   Maija mēnesis Rugāju novada 
Eglaines pamatskolā, kā jau 
visās skolās, ir bagāts dažādiem 
pasākumiem. Neliels ieskats ta-
jos. 

Programmas „Mammadaba” 
ietvaros, 6. maijā 45 eglainieši 
no 1.- 9. klasei apbruņojušies ar 
spaiņiem un lāpstām, devās stādīt 
mežu Kārsavas iecirknī Krišjāņu 
pagasta teritorijā. Šoreiz pasā-
kums bija īstens pārbaudījums 
bērnu pacietībai un uzmanībai, 
jo izcirtumā nebija artas „va-
gas”, kā iepriekšējās reizēs, bet 
priedītes nācās stādīt gan sūnās, 
gan starp trupēt atstātajiem zari-
em. Un šādā vietā noturēt taisnu 
līniju un ievērot nepieciešamo 
attālumu starp kociņiem nav 
nemaz tik viegli! Tomēr darbs 
tika godam padarīts un AS Lat-
vijas Valsts Meži Ziemeļlatgales 
mežsaimniecības pārstāvis Dai-
nis Rudzīts bija gandarīts par 
veikumu. 

Tradicionāli - darba noslēgumā sekoja kopīga maltīte, 

arī ugunskurā ceptas desiņas 
un dažādi jautājumi zināšanu 
pārbaudei par mežiem. Bija arī 
balvas un par to paldies talkas 
vadītājam D. Rudzītim. Ar 
skolēniem kopā strādāja  arī 
klašu audzinātājas Iveta Birk-
ova, Aija Ikstena un Violeta 
Dokāne. 

Starpcitu, skolotājām tik ļoti 
iepatikās stādāmierīces – stobri, 
ka viņas jau uzreiz bija gatavas 
jauniem meža stādīšanas 

darbiem! 
Par skolas veikumu Mammasdabas  

Meistarklasē nupat tika nosūtīta atskaite 
programmas vadībai uz Rīgu. No 17 kol-
ektīvajām atskaitēm ir cerība iegūt gan 
Zeļlu, gan Mācekļu, gan arī Meistaru 
diplomus. Paldies itin visiem, kas dar-
bojās, gan bērniem, gan viņu skolotājām 
par ieguldīto darbu mācību gada laikā 
un padarītā apkopojumu atskaitēs!

Teksts, foto: sk. A. Stalidzāne

2014.gada 19. maijā, Saeimas namā norisinājās Saeimas un ne-
valstisko organizāciju (NVO) forums „Iesaistīšanās. Ilgtspēja. 
Inovācijas”.

Pasākumu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, kā arī 
sabiedriskās politikas centra „Providus” direktore Dace Akule.

Saeimas un NVO foruma darbs tika organizēts trīs paralēlās darba 
sesijās. Pirmā sesija bija veltīta NVO darbībai un pilsoniskajam dia-
logam vietējā un Eiropas līmenī, un tajā foruma dalībnieki apsprieda 
Latvijas spēcīgās un vājās puses sabiedrības līdzdalībā, pārrunāja Ei-

ropas Savienības un tās dalībvalstu labo praksi, veidojot un atbalstot pilsonisko dialogu, tostarp, Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienībā kontekstā. Tāpat tika apspriestas iespējamās izmaiņas tiesiskajā regulējumā, lai veicinātu pilsonisko 
dialogu Latvijā.

Otrajā sesijā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar pašorganizēšanos kā kopienas attīstības virzītājspēku, bet trešājā 
darba sesijā foruma dalībnieki runāja par NVO līdzdarbību sociālo pārmaiņu virzībā, tostarp, sociālo uzņēmējdarbību, 
deinstitucionalizācijas politiku un NVO līdzdalības iespējām. 

Rugājietes Jolanta Brezinska un Inese Brezinska, pārstāvot nevalstisko organizāciju sektoru, piedalījās diskusijās un 
pauda viedokli par nacionālo normatīvo šķēršļu identifikāciju un ilgtspējīgu atbalsta mehānismu izveidi pašorganizācijas 
iniciatīvām kopienās, kā arī par vietējo pozitīvo iniciatīvu multiplicēšanas iespējām nacionālā līmenī.

Apkopojot foruma pirmajā daļā gūtās atziņas, pasākuma dalībnieki uzklausīja darba sesiju ziņojumus.
Saeimas un NVO foruma darbam varēja sekot līdzi tiešraidē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

Teksts, foto: Iveta Sviklāne

NVO forumā  - arī rugājietes!
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Kultūras pasākumi

Tu esi kā mazs taurenīt`s,
Vasaras puķu vidū.
Kā plaukstošs ziedu zariņš,
Mātes prieks un tēta saules 

stariņš!
Rugāju novadā vasara tika 

sagaidīta ar gaišu, mīlestības 
pilnu pasākumu ģimenēm - 
Mazuļu salidojumu „Bērniņš 
ienācis pasaulē”. 

Šoreiz uz pasākumu tika ai-
cināti mazuļi, kuri pasaulē 
ieradušies 2013. gadā. Sveikt 
vienus no jaunākajiem novada 
iedzīvotājiem bija ieradusies 
arī Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine, 
kura novēlēja izbaudīt svētkus un priecāties par katru 
mirkli, ko pavadām kopā ar savu ģimeni. 

Kā jau ierasts, mazuļi nebija kautrīgi un aktīvi piedalījās 
mīklu minēšanā, taureņu ķeršanā, rotaļās un spēlēs. Katrs 
bērniņš veikli atrada savu īpašo taurenīti, kas veltīja īpašus 
vārdus gan mazulim, gan viņa vecākiem. Starp rotaļām un 
spēlēm mazos viesus ar dziesmām priecēja solistes – Elī-
na Smoļaka, Marta Kočāne un Gerda Sietniece. Paldies 

meitenēm par burvīgajām 
dziesmām!

Toma māmiņa Sanita par sa-
lidojumu saka: „Mums visai 
ģimenei patika pasākums. Ie-
priecināts bija ne tikai Toms, bet 
arī vecākie puikas, kuriem ļoti 
patika mīklu minēšana. Arī Toms 
bija priecīgs visu pasākuma laiku, 
raudāšana sanāca tikai tad, kad 
devāmies prom.”

Deivida māmiņa Vita atzīst: 
„Vislielākais prieks ir par to, ka 
mazuļiem šādi pasākumi vispār 
tiek rīkoti. Ļoti patika arī ideja 

par taureņu meklēšanu ceriņu krūmā. Bet vislielākais prieks 
par mīļo dāvaniņu – lācīti, kurš vienmēr atgādinās par 
Deivida svētkiem.”

Pēc rotaļām un izšūpošanās šūpulītī mazie salidojuma vi-
esi atzīmēja savu tikšanos ar gardu kūku.

Paldies par kopā būšanu un uz tikšanos nākošajos gados!

Teksts: Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liene Pipure
Foto: Madara Balode

Turpinājums no 1. lpp.
1925. gadā T. Matīss Rīgā ieradies ar nodomu kļūt par 

gleznotāju, lielākas cerības saistījušās ar dziedāšanu, stā-
jies Konservatorijā, bet satraukuma dēļ nepaveicies labi 
nodziedāt Jāzepa Vītola „Skatāt, ļaudis”. Tāpēc tajā neiekļu-
va. Bet viņu bija pamanījuši operdziedātājs Eduards Miķel-
sons un komponists Jānis Ivanovs, kuri palīdzēja apgūt 
mūzikas pasauli.

Tālis Matīss bijis spožs operas tenors, tomēr grāmatās par 
operas vēsturi viņš tiek pieminēts maz vai nemaz. Arī vēlāk 
- pēckara gados, operā viņam neļāva  dziedāt. 80. gadu sā-
kumā neļāva veidot viņa muzeju dzimtajā pagastā, rajona 
kultūras nodaļa neļāva koncertēt Ždanova kolhoza 25 gadu 
jubilejā. Koncerts gan notika, tikai rajona kultūras nodaļa 
neieradās.

Padomju gados T. Matīss bija zināmā mērā noliegts. Tas 
tāpēc, ka viņš bija pārāk liels savas dzimtās zemes patriots. 
Viņa vārds saistās ar viņa dziesmu „Brūnacīte”, Latgales 
dziesmu „Aiz ezera balti bērzi’ un gandrīz pāris simtu citu 
tautas melodiju viņa liriski sapņainajā dziedājumā. Tieši 
viņa priekšnesumā popularitāti guvušas pirmās Jāņa Iva-
nova dziesmas, kurām dažām tekstus rakstījis Tālis Matīss, 
piemēram, „Latgales gana dziesma”. Tikai aiz Latgales 
dziesmām Tāļa Matīsa repertuārā nostājas Kalniņš, Vītols 
un viņa iecienītākais autors Emīls Dārziņš.

Tālis Matīss ir pierādījis, ka „balss bez sirds nav nekas. Bet 
arī sirdi vajag skolot - nevajag saraut saites ar savu dzimto 
pusi, vienmēr dzirdēt tās vēju nesto dziesmu, bet vasarās - 
aizbraukt uz tēva māju, pļaut sienu un tikties ar ļaudīm, kas 

strādā.” Viņš ir atšifrējis, kas ir dziedāšana-
„Tā ir cilvēka domu un jūtu izpausme ar daiļu balss 

skanējumu”. Dzejniekam  Andrim Vējānam, latgalietim, 
bērnībā kaimiņš teicis: „Tālis Matīss dzimis Rugājos, skrējis 
ganos tāpat kā Jūs, pratis sienu pļaut un zirgus valdīt, bet 
tagad dzied visai Latvijai! Mēs, puikas, kļuvām neparasti 
klusi, skatījāmies uz savām rokām un mums gribējās labus 
un lielus darbus darīt. Pašapziņa auga - mēs arī varam kaut 
ko pasaulei parādīt!” Arī no Latgales nākošais var tālu tikt, 
ja ir uzcītība. 

Arī „...Latgale 
Caur kvēpušām rūtīm
Sapņus pret sauli ceļ!”
Tālis Matīss Latvijā daudziem ir pirmais bērnības un 

jaunības dziedātājs, mūsu operas solists, sirsnīgā balsī 
dziedāto dziesmu izpildītājs. Dziesmā izdziedāts mūžs. 
Mūsu sirsnīgais un lepnais maestro, paldies par pavasara 
dziesmām!

Mirdzas Ķempes veltījums Tālim Matīsam:
Bij dziesma mūžs, bij dziesma mīla-
Un dvēseli tā nepievīla,
Kas gribēja to dzimtai zemei dot, 
No zilgiem ezeriem līdz jūrai aizskanot.
Šī dziesma kļuva daudzām sirdīm prieks-
Lai slavēts par to dziesminieks!
Nu jaunas balsis viņa dziesmu dzied,
Kad krāšņā briedumā tam gadi zied!

Teksts: Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Mazuļu salidojums

Piemiņas pasākums Tālim Matīsam
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22. maijā notika vieglatlētikas sacensības „Siguldas pavasaris”. Rugāju novada sporta centra 
audzēkņu rezultāti:
1. Arnita Garā - 3.vieta 300m
2. Ārija Garā - 3. vieta 800m
3. Samanta Kukurāne - 3.vieta 200m
4. Elgars Adelčs - 3. vieta 100m, 1. vieta 300m
5. Kaspars Kulovs - 1. vieta lodes grūšanā
6. Kristiāns Arulis - 2.vieta lodes grūšanā
7. Matīss Kapteinis - 3. vieta 800m.

Sveicam sportistus ar panākumiem!
Treneris Juris Bleiders

Sporta aktivitātes Par vieglatlētikas sacensībām

Komandas „Mēs varam” dalība Rēzeknes 
pusmaratonā

Mazo sportistu dalība Rimi maratonā 
bērniem

2014. gada 6. aprīlī ar kuplu dalībnieku skaitu Lat-
gales sirdī Rēzeknē startēja skriešanas seriāla „Skrien 
Latvija” ceturtā sezona. Rēzekne skriešanas cienītā-
jus, kas bija teju 2000, sagaidīja ar stipri vējainu lai-
ku. Arī trase, lai arī bija savādāka nekā pērn, tomēr 
tikpat sarežģīta un kalnaina. Tas bija izaicinājums 
jebkuram dalībniekam. 

Ar zemnieku saimniecību „Dālders”, „Dzintari” un 
Rugāju novada domes atbalstu, šajās sacensībās piedalī-
jās arī komanda „Mēs varam” 14 dalībnieku sastāvā 
skienot un nūjojot. Komanda pārstāvēja 4 paaudz-
es. Dzīvespieredzējušākā bija seniore Irēna Paidere, 
bet jaunākais Rēzeknes pusmaratona dalībnieks bija 
mūsu komandas pārstāve Alīna Brezinska (2 gadi). Visi 
veiksmīgi finišēja un ieguva Rēzeknes pusmaratona 
medaļas.

Komandas dalībnieki: Terēze Ausēja, Jolanta Brezins-
ka, Loreta Sviklāne, Daniels Brezinskis, Alīna Brezins-
ka, Gabriels Brezinskis, Irēna Paidere, Agnese Sviklāne, 
Aleksejs Andrevičs, Inese Brezinska, Ričards Ausējs, 
Vladimirs Andrevičs, Iveta Sviklāne, Edmunds Sviklāns

Teksts, foto: Iveta Sviklāne

Gatavojoties Nordea Rīgas maratonam, jau otro gadu 
pēc kārtas pašiem mazākajiem skrējējiem bija iespējams 
piedalīties Rimi maratonā bērniem, kurš notika 17. maijā, 
Rīgā, Ziedoņdārzā. Divus līdz sešus gadus jaunie sportis-
ti varēja pārbaudīt savus spēkus un veiklību, noskrienot 
īpaši veidotu teju 200 metru garu trasi un pārvarot nepa-
rastu šķēršļu joslu. 

Rimi maratona trase bērniem bija veidota Nordea Rīgas 
maratona noskaņās, un tajā bija izvietoti vieni no zīmīgāka-
jiem trases objektiem – Vanšu tilts, Pulvertornis, kā arī Ga-
ismas Pils. Finišā visi komandas „Mēs varam” mazie spor-

tisti: Gabriels Brezinskis, 
Agnese Sviklāne, Daniels 
Brezinskis, Loreta Sviklāne, 
Alīna Brezinska un Sa-
manta Paulāne saņēma 
īpašu medaļu un diplomu, 
izbaudīja Rimi veselīgās 
ēšanas kustības Aikāgaršo 
šefpavāra A. Baranovska 
gardās un spēcinošās uz-
kodas, veloblenderī uzkū-
la savu spēka kokteili un 
mielojās ar cukurvati.

Teksts, foto: Iveta Sviklāne
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Rugāju novada dalība Nordea Rīgas marartonā

2014. gada 18. maijā tika aizvadīts tradicionālais Nordea Rīgas maratons, 
kas ir gada nozīmīgākās skriešanas sacensības Latvijā. Dalībnieku izvēlei 
bija pieejamas četras distances: maratons, pusmaratons, 10 km un 5 km dis-
tances. Starptautiski sertificētā trasē ar startu un finišu 11. Novembra krast-
malā ir ieguvusi plašu starptautisko atpazīstamību Eiropā. 

Šogad Nordea Rīgas maratons pulcēja 23 193 skrējējus no 61 valsts. To vidū 
bija arī komandas „Mēs varam” dalībnieki Jolanta Brezinska, Daiga Brezinska, 
Alīna Brezinska un Inese Brezinska, kas skrēja īpašos ar Rugāju novada simbo-
liku rotātos krekliņos.

Skrējējiem bija iespēja šķērsot Vanšu tiltu un aplūkot Rīgas centra skaistākās 
vietas. Iekļaujoties Eiropas Kultūras galvaspilsētas notikumu programmā, 
Nordea Rīgas maratons skrēja arī pa Brīvības ielu. Simboliskais „Brīvības ielas 
Kultūras kilometrs” jeb posms no Stabu ielas līdz Vecrīgai visās skrējiena dis-
tancēs tika iekļauts ar īpašu kultūras, mūzikas un performanču programmu, 
kas galvaspilsētas centrālo ielu, Rīgu un Latviju skrējiena dalībniekiem ļāva iz-
baudīt no cita – kultūrvēsturiska un izklaidējoša – skatupunkta.

Teksts, foto: Iveta Sviklāne

Pieredzes apmaiņā Islandē

 Marta beigās –aprīļa sā-
kumā atbalsta centra di-
rektore Ilze Andža kopā ar 
pārējām Latvijas vardar-
bībā cietušo bērnu centru, 
kuri realizē valsts apmaksā-
tu sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu, vadītājām 
piedalījās Latvijas Bērnu 
fonda organizētajā piere-
dzes apmaiņas braucienā 
darbā ar vardarbībā cietušo 
bērnu ģimenēm Īslandē.  

Kas palicis atmiņā pēc zie-
meļos tālākās galvaspilsētas 
Reikjavīkas apmeklējuma? 
Komandējuma ietvaros 
tikāmies ar Īslandes NVO 
Blátt áfram Child Sexual 
Abuse Prevention in Iceland - pirms 10 gadiem izveidotās 
organizācijas dibinātājām Svava Brooks, Sigridur Bjorns-
dottir un Gudrun Helga Bjarnadottir. Organizācija izvei-
dota ar mērķi strādāt ar pieaugušajiem, lai viņus apmācī-
tu, kā runāt ar bērniem par seksuālo vardarbību, tādējādi 
veicot ar vardarbību saistīto preventīvo darbu valstī. Savu 
darbības programmu šajā jomā Blátt áfram ir adaptējusi 
no ASV līdzīgas programmas. Organizācija ne tikai strādā 
ar pieaugušajiem, bet arī skolās runā ar bērniem un jau-
niešiem par vardarbību. Reizi gadā viņi rīko starptautiska 
līmeņa konferenci, kurā piedalās ievērojamākie Skan-
dināvijas valstu un ASV līdzīgu organizāciju pārstāvji.

       Blátt áfram cieši sadarbojas ar valsts institūciju, kas 
pilda tādas pat funkcijas kā Latvijas valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija, sociālajiem darbiniekiem, poli-
ciju un skolām. Visā valstī esot 3 psihologi, kuri parasti 

strādā un sniedz savus atzinumus dažādās ar 
vardarbību saistītās lietās. Īslandē pietrū-
kstot likumdošanas, kas pastiprinātu bērnu 
aizsardzību no vardarbības.

Blátt áfram aprīlis katru gadu ir bērnu 
aizsardzības pret vardarbību pasaulē mēne-
sis. Organizācijai ir savs profīls „facebook”, 
caur kuru komunicē ar sabiedrību. No savas 
pieredzes vadītājas atzīst, ka vecāki ir grūti 
„iekustināma” mērķauditorija, tāpēc viņas 
daudz strādā caur skolām: apmāca skolotā-
jus, kā runāt ar vecākiem un bērniem par 
seksuālo vardarbību. Svava Brooks, Sigridur 
Bjornsdottir un Gudrun Helga Bjarnadottir 
šo 10 organizācijas pastāvēšanas gadu lai-
kā ir apmācījušas 20000 cilvēkus. Tas ir labs 
sākums cilvēku apziņas mainīšanai. Tagad 
salīdzinoši biežāk ir gadījumi, kad par se-
ksuālo vardarbību pret bērniem cilvēki ziņo 

atbildīgajām institūcijām, lai gan likums to noteicis ir sen. 
Īslandē notikusī aptauja liecinot, ka vidējais no seksuālās 
vardarbības cietušā bērna vecums ir 9 gadi. Līdz 18 gadu 
vecumam seksuāli tiek izmantoti vidēji 1 meitene no 8 un 
1 zēns no 4. Varmācīgi ir ne tikai pieaugušie, bet arī bērni. 
1 no 5 bērniem tiek pakļauts seksuālajai vardarbībai caur 
internetu.

Programmā, ko darbam ar no seksuālās vardarbības 
cietušajiem bērniem piedāvā Blátt áfram, ir 24 metodes, no 
kurām reāli izmanto 3-4. Īslandē 2013. gadā veiktā aptauja 
par to, kas var būt varmāka.

93 % bērnu, kas cietuši no seksuālās vardarbības, aplieci-
na, ka tie bijuši: 1) sporta treneri, 2) dziedāšanas skolotāji, 
3) ārsti, 4) policisti u.c.

Turpinājums 13. lpp.

Notikumi LRAC „Rasas pērlēs”
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Lazdukalna pagasta bibliotēkā 
noslēdzies kārtējais, nu jau divpad-
smitais Bērnu, jauniešu žūrijas 
lasīšanas posms. Šajā posmā veiksmī-
gi lasīt un vērtēt  beiguši 23 skolēni: 
Daira Ikstena, Daniela Jansone, 
Gunita Kozāne, Osvalds Tūmiņš, 
Sabīne Jansone, Dana Petuka, Renārs 
Voits, Zane Kozāne, Ieva Jaunžeika-
re, Ilvars Gabranovs, Viktorija Bur-
ka, Jana Jansone, Elīna Burka, Laura 
Putilova, Samanta Zizlāne, Agnese 
Ikstena, Amanda Tutiņa, Kerija Jan-
sone, Eva Spriņģe, 
Dace Melnace, Laima 
Blomniece, Žanete 
Gabranova, Kristīne 
Melnace.

14. maijā bērni tika 
aicināti uz noslēguma 
pasākumu pagasta bi-
bliotēkā.

Eksperti par radošu 
lasīšanas un vērtēšanas 
darbu saņēma Lasītāja 
sertifikātu, Rugāju no-
vada kalendāru, LNB literatūras centra dāvināto pildspalvu 
un nelielas balvas.

Sadalīti pa komandām: Sarkano, Dzelteno un Rozā bērni 
piedalījās dažādos konkursos: vākoja grāmatas, pašu 
izdomātai grāmatai zīmēja vāka noformējumu; prezentēja 
to; lika puzles no izlasīto grāmatu vāku ilustrācijām un mē-
majā šovā rādīja citām komandām puzlē saliktās grāmatas 

nosaukumu, ko citas komandas minēja.
Visus konkursus ar lielu atbildības sajūtu vērtējas 

skolotāja Iveta Useniece, kura šogad piedalījās vecā-
ku žūrijā.

Visveiklākā un izdomas bagātākā šoreiz bija Sar-
kano komanda, kas arī ieguva pirmo vietu.

Pēc kopīgas fotografēšanās tradicionālajam foto, 
notika mielošanās ar sarūpētajiem saldumiem, 
noslēgumā tika izspēlētas dažādas spēles.

Arī 2014. gadā bibliotēka jau ir pieteikusies dalībai 
jaunajā Bērnu, jauniešu žūrijas lasīšanas posmā. Šog-
ad lasītājus, katrā grupā, gaidīs piecas grāmatas. Pēc 

jaunās grāmatu kolekcijas saņemšanas, kas notiks jūnijā, 
bibliotēkā atkal tiks laipni gaidīti čaklie lasīšanas eksperti.

Teksts: Bibliotekāre Ligita Kalnēja
Foto: Iveta Useniece

Turpinājums no 12. lpp.
Pavisam 17% Īslandes bērnu līdz 18 gadu vecumam 

ir seksuāli izmantoti. Pie seksuālās vardarbības Īslandē 
pieskaita arī seksualizētu verbālu uzvedību. Augstāk 
minētajā aptaujā 27 % bērnu norāda, ka ir cietuši no sek-
suālās vardarbības. Tāpat kā Latvijā varmākas visbiežāk ir 
bērnam labi zināma persona, kam viņi uzticējušies. Latvi-
jas Bērnu tiesību aizsardzības likums atšķiras no Īslandes 
ar to, ka Īslandē ir noteikts 2 gadu cietumsods, ja cilvēks 
zina par seksuālu vardarbību pret bērnu, bet neziņo atbi-
ldīgajām institūcijām. Atšķirībā no Latvijas, kur vardarbībā 
cietušo bērnu ir iespējams uzreiz ievietot kādā no krīzes 
centriem rehabilitācijas saņemšanai, Īslandē, lai saņem-
tu valsts apmaksātu rehabilitāciju, bērniem ir jāgaida 6 -8 
nedēļas. Gada laikā no ģimenes šajā valstī izņem apmēram 
100 bērnus, kas, salīdzinot ar Latviju, ir ļoti mazs skaitlis. 
Šogad Īslandē esot ieplānota bērniem valsts apmaksāta 
rehabilitācija uzreiz pēc notikuša seksuālās vardarbības 
fakta. Blátt áfram darbinieces atzīmē, ka Īslandē bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija realizē veiksmīgu program-
mu ģimenes saglabāšanai. Viņi maksimāli cenšas saglabāt, 

nevis izņemt bērnus no ģimenes. Nepieciešamības gadī-
jumā bērnus ievieto arī audžuģimenēs, kuras apmāca pēc 
ASV adaptētas programmas, taču šeit īpaši neaizraujas ar 
audžuģimeņu izveidošanu, jo bijis daudz vardarbības gadī-
jumu tajās. Vairākus gadus atpakaļ populāri bijuši ģimenes 
bērnu nami, taču līdzīgi kā Latvijā, arī šī metode šobrīd 
vairs nav populāra.

Blátt áfram darbinieces mūs iepazīstināja ar viņuprāt 
veiksmīgākajiem metodiskajiem materiāliem, kas izman-
tojami seksuālās vardarbības preventīvajam darbam, kā arī 
uzdāvināja 2 jaunākos izdevumus centru darbības organ-
izēšanai Latvijā.

Īslandē pavadītās dienas bija ļoti labi izplānotas, darbs 
ritēja raiti, diskusiju laikā varēja apmainīties ar domām un 
salīdzināt problēmu redzējumu un risināšanu gan Īslandē, 
gan Latvijā. Īslandes puse bija parūpējusies arī par to, lai 
Latvijas kolēģi varētu iepazīties ar tālās zemes skarbo dabu.
Svava Brooks, Sigridur Bjornsdottir un Gudrun Helga Bja-
rnadottir bija ļoti pretimnākošas un mudināja sadarboties 
arī turpmāk. 

Teksts, foto: Ilze Andža, LRAC „Rasas pērles” direktore

Bibliotēku aktivitātes Svētki lasīšanai Lazdukalna bibliotēkā
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Iedzīvotāju ievērībai! 

Rugāju novada domes deputātu 
tikšanās ar iedzīvotājiem: 

6. jūnijā plkst 10 :00 Skujetniekos
(bibliotekā), plkst 12:00 Lieparos., 

11. jūnijā Benislavā plkst 10:00 
Saieta namā.

Dati par 
izdevēju:

Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 
48, Rugāju pagasts, Rugāju novads. 
LV-4570, 
Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka
Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: 
LV73PARX0012628470001
Redaktore:
Madara Balode,
tālr.: 25446474,
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,
tālr.: 64507245, 26345838

Tirāža: 900 eksemplāru
Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Dažādi

8. jūnijā Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcās - Vasarassvētku garīgās mūzikas koncerti.
13. jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Rugāju skvērā.
23. jūnijā Līgo svētki Rugāju parkā ar kopīgu jāņuguns iedegšanu, 
balēšanu un jautrām izdarībām kopā ar mūziķi Juri Ķirsonu no grupas 
„OTTO”. Ieeja brīva.
28. jūnijā Rugāju parkā Deju svētki „Lustīgs šur, lustīgs tur”. Zaļum-
balle, spēlēs populārā šlāģergrupa „Gints un es” Ieeja 3 eiro.
4. jūlijā Rugāju parkā starptautiskā deju festivāla „Eima, eima” ie-
tvaros  notiks ārzemnieku deju grupu koncerts, piedalās dalībnieki no 
Nīderlandes. Polijas un Baltkrievijas. Zaļumballē spēlē Kaspars Maks, 
ieeja 2,50 eiro.
12. jūlijā Rugāju parkā Rugāju novada bērnības un jaunības svētki. 
Kā gaviļnieki aicināti piedalīties Rugāju novada 2009. gadā dzimušie 
bērni un 1996. gadā dzimušie jaunieši.
24. jūlijs - 26. jūlijs Rugāju novada svētki, ar daudz un dažādām akti-
vitātēm. Sekojiet līdzi informācijai!

                                 Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja 
G.Grigāne

Tuvākie kultūras pasākumi

Izmaiņas bibliotēkas darbībā!
Sakarā ar remontu, Rugāju novada

bibliotēka pārcelta uz Jauniešu centru 
(pāri ielai) uz nenoteiktu laiku. Grāmatas 

un presi nodot un paņemt  var 
Jauniešu centrā.

Darba laiks katru dienu 
no plkst. 9.00 – 17.00

Atvainojamies par neērtībām!

PATEICĪBA

Augustovas svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcas draudzes un pr. O.Misjūna 

lielum lielais  paldies Andim Petukam un 
Aigaram Petukam par nesavtīgo palīdzību 

baznīcas zemes sakopšanas darbos. 
Lai Dievs svēta viņu labos darbus!

Pateicība
Eglaines pamatskolas 

kolektīvs sirsnīgi 
pateicas 8.kl. par pēdējā skolas zvana 

organizēšanu!

Darba piedāvājums!

Sociālās aprūpes centrs ,,Rugāji’’ 
aicina darbā pavāru - šefpavāru. 

Nepieciešamas prasmes strādāt ar datoru (Word, 
Excel), speciāla izglītība un darba pieredze tiks 

uzskatīta par priekšrocību. Darbs maiņās.
Vadītāja 27821646


