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Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim starptautiskais folkloras festivāls ‘’Baltica’’ sākās jau 15.jūlijā.  
Drīz pēc  ierašanās Rīgā devāmies uz Kultūras un mākslas centru ‘’Mazā ģilde’’, lai piedalītos stāstnieku pasā-
kumā. Starptautiski pazīstamu stāstnieku no Lietuvas, Igaunijas,   Lielbritānijas un citām pasaules malām vidū 
uzstājās arī mūsu Andrejs Alfrēds Čakāns. Klausījāmies pasakas un humorpilnus nostāstus izteikti atraktīvā 
izpildījumā, jo klausītāju intereses uzturēšanai  tika izmantoti dažādi paņēmieni,  arī ķermeņa valoda. Spānijas 
pārstāve, piemēram, gan runāja, gan dziedāja.Mēs  kopā ar Rīgas folkoras kopu ‘’Budēļi’’pasākumu 
kuplinājām ar dziesmām. Tikai pusnaktī  lieliskā noskaņojumā atgriezāmies nakšņošanas vietā.
      16.jūlija rīta pusē dziedājām uz Vērmaņdārza skatuves Ziemeļlatgales programmas ietvaros. Ļoti saviļņo-
jošs bija festivāla mantojuma vakars Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ‘’Ozols auga Daugavā’’.Koncerts –
daudzinājums un stāsts par ‘’Baltica’’ dibinātājiem un spēcīgiem tradicionālās kultūras zinātājiem un kopē-
jiem, kuri aizgājuši  Aizsaules ceļos kopš iepriekšējā festivāla.  Zenta Bērtiņa,  Aina Salmane,  Margarita 
Šakina,  Artis Kumsārs,  Andrejs Rancāns,  Dainis Stalts tika godināti un daudzināti ar sirsnīgām atmiņām 
un dziesmām. Kopdziesmas dziedājām , kājās stāvot.Ar ziediem pildījās zaļā laiva, ko noslēgumā palaida 
Daugavā. Nākošajā dienā caur negaisu,  lietu un krusu iebraucām Turaidā. Kad  pienāca laiks uzstāties 
muzeja rezervātā,  jau spīdēja saulīte .Jauks laiks bija arī lielkoncertā ‘’Mantojums.Dainu kalnam -30’’. Ļoti 
patika koncerta svinīgā noskaņa, un bija prieks dziedāt. Katru ansambli sagaidīja ‘’Vilku ‘’vīri , ar tautiskajām 
jostām veidojot simboliskus vārtus. Sajūsmināja arī  ārzemju izpildītāji, īpaši gruzīnu vīru ansamblis Mcheta . 
Visi piecēlās kājās, kad gruzīni dziedāja ‘’Pūt vējiņi’’ latviešu valodā.  Vēlu vakarā atgriezāmies mājās.
     Sestdien kopā ar citiem ansambļiem dziedājām’’’Kolnasātā’’. Apmeklējām arī dižkoncertu, bet svētdien 
piedalījāmies svētku gājienā no pilskalna līdz Festivāla parkam, kur uzstājās ārzemju kolektīvi. Šī ‘’Baltica’’ 
mums  paliks jaukā atmiņā ar spilgtajiem iespaidiem un jautrajiem atpūtas brīžiem . Par mums ļoti labi  rūpējās 
Jānis Rakstiņš un šoferītis Valdis Blūms,  apciemoja arī Gunta Grigāne. Teksts: Rasma Zuša

Benislavas etnogrāfiskais ansamblis kopā kultūras
ministri 

BENISLAVAS ETNOGRĀFISKAIS 
ANSAMBLIS PIEDALĀS ‘‘BALTICA 2015’’

„Mantojums. Dainu kalnam – 30!”
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DOMES ZIŅAS

RUGĀJU NOVADA DOMES 2015.GADA 16.JŪLIJA SĒDES LĒMUMI
Noslēdza zemes nomas līgumu par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 006 0101 –7.5ha platībā, 
iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 

Piešķīra finanšu līdzekļus kapsētas uzturēšanas 
darbiem Stāmeru un Lieparu kapsētām EUR 70,00 
(septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā katrai.

Nolēma izveidot Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centrus:
1.Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju 
novads; 
2. Bērzu ielā 8, Benislavā, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads.

Izbeidza 24.02.2014. pakalpojumu līgumu 
Nr. 8-2/36 par dzīvojamās telpas īri un komunālo 
pakalpojumu sniegšanu Liepu ielā 6-12, 
Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.

Noteica dalības maksu par piedalīšanos sacensībās 
„Atklātās Austrumlatvijas sacensības šaušanā 
2015”:
1. komandai kopējā dalības maksa EUR 20 
(divdesmit euro un 00 centi);
2. individuālajiem dalībniekiem katrā šaušanas 
disciplīnā EUR 7 (septiņi euro un 00 centi).

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

Sveicināti vasaras pilnbriedā!
        Ir pats vasaras viducis, kad darāmi daudzi darbi. Zem-
nieki steidz  izmantot bezlietus dienas, lai sagatavotu siena 
krājumums ganāmpulkiem. Dārzos un mežos ienākas ogas, 
ko ievācam ģimenes galdam. Patiess prieks, ka šī vasara būs 
no tām, kas ar meža veltēm daudzām ģimenēm ļaus 
papildināt ģimenes budžetu. Notikuši dažādi pasākumi no-
vadā un valstī, kuros esam aktīvi piedalījušies.
        Jūlija sākumā veiksmīgi prezentējām savu novadu Zie-
meļlatgales uzņēmēju dienās Balvos.Aicinājumam atsaucās 
un uzņēmēju dienās piedalījās 12 lauku uzņēmēji no Rugā-
ju novada. Pircējiem tika piedāvāta pašcepta maize, vairā-
ku veidu mājās gatavoti sieri, svaigi ceptas smalkmaizītes, 
mūsu rokdarbnieču smalkie rokdarbi. Mūsu novads izcēlās 

ar to, ka uz šo pasākumu apskatei bija nogādāti arī dzīvnieki- aitiņas, kaziņa, truši, kas ļoti piesaistīja pasā-
kuma jaunākos apmeklētājus-bērnus. Lepojamies ar mūsu uzņēmēju jaunākajām tehnikas iekārtām novadā. 
Jūlijā, svinīgi piedaloties Swedbankas un Pašvaldību Savienības pārstāvjiem, Rugājos, veikala Elvi telpās, 
uzstādīts Swedbank bankomāts. Ļoti ceru, ka daļai  novada iedzīvotāju tas atrisinās un atvieglos skaidras 
naudas izņemšanas nepieciešamību. Izskanējuši XI Latvijas Skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētki. Mūsu 
novada mazie dejotāji godam pārstāvēja Rugāju novadu deju koncertos Daugavas stadionā un Svētku gājienā.
Tāpat ar emocionāliem koncertiem aizvadīta Baltica 2015.Uz tiem devās Benislavas etnogrāfiskais ansamblis, 
kas priecēja ar koncertiem Rīgā un Rēzeknē.
        Gribu uzslavēt Rugāju novada vidusskolas 12. klasi un audzēkņu veiksmīgos centralizēto eksāmenu 
rezultātus, kas ļaus mūsu novada jauniešiem veiksmīgi startēt augstākajās mācību iestādēs.
         Turpmākajā mēnesī novada iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar Swedbank pārstāvjiem. Laipni aicināti 
visi, kas tuvākajā laikā ir iecerējuši iesaistīties dažādos projektos, kas tiks atvērti augustā. Zinu, ka vairāki 
novada jaunie lauksaimnieki ir iecerējuši veidot saimniecības vai pārņemt no vecākiem esošo biznesu un gai-
da LAD programmas atvēršanu, lai uzsāktu darboties.  Tieši Jums varētu būt aktuāli banku piedāvājumi. Arī 
pašvaldības administrācijas darbinieki, apmeklējot dažādus seminārus, ir informēti par pieejamajām jaunajām 
programmām un Jums sniegs atbildes uz  interesējušiem jautājumiem, lai varētu sekmīgi piedalīties projektos. 
          Esiet laipni gaidīti !Saulainu augustu!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2015.gada 18.jūnija lēmumu Nr.100  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā
 18.06.2015.          Nr.2/2015                                                                                                                 

Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par 
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu 

 Izdarīt Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par 
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā” šādus grozījumus: 

 
 

1. Aizstāt noteikumu 5.1.apakšpunktā skaitli „14” ar skaitli „20”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015

Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par 
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā”

                                              Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
                                                  Sandra Kapteine
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SOCIĀLIE JAUNUMI 
Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2015.gada janvāra līdz 30.jūnijam:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) - 3845,00 EUR
Dzīvokļa pabalsts(kurināmā iegādei I gr.inv.,vientuļie pensionāri) – 1880,00 EUR
Pabalsts veselības aprūpei – 6909,00 EUR
Pabalsti ēdināšanai(brīvpusdienas) – 18567,00 EUR
Pabalsts bāreņiem – 3170,00 EUR
Pabalsts audžuģimenēm – 580,00 EUR
Bēru pabalsti –1575,00 EUR 
Dzimšanas pabalsti – 870,00 EUR
Pabalsts veicot sabiedriski derīgo darbu – 872,00 EUR
Pārējie pabalsti – 2867,00 EUR (ārkārtas situācijas, politiski represētās personas pabalsts, pēc soda izciešanas 
pabalsts)
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2015.gadam – 77000,00 EUR
Izlietotie līdzekļi – 41135,00 EUR

     Vasara jau pusē, un daudzi vecāki un bērni, iespējams, sāk domāt par mācību piederumu iegādi, tāpēc 
vēlamies atgādināt, ka katram skolēnam, kurš mācās Rugāju novada skolās, sākot ar piecgadīgo bērnu 
grupu, pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei 15 EUR apmērā. Lai šo pabalstu saņemtu vecākiem jā-
dodas uz sociālo dienestu, sākot ar septembri, un jāņem līdzi čeki par mācību līdzekļu iegādi. Čekos obligāti 
jābūt bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam. Pabalsts tiek izmaksāts mācību gada sākumā (septem-
bris, oktobris).

       Vēlamies atgādināt, ka turpinās arī nodarbības jaunajiem vecākiem. Tāpēc aicinām pievienoties 
jaunus dalībniekus. Uz nodarbībām gaidīsim visus Rugāju novada mazuļus vecumā līdz 1,5 gadiem 
kopā ar vecākiem jau 5.augustā.
Nodarbību laikā vecākiem būs iespēja pārrunāt aktuālus jautājumus par mazuļu attīstību, kopšanu un audz-
ināšanu ar dažādiem speciālistiem un dalīties pieredzē ar citiem vecākiem.
Grupas nodarbības notiek katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst.11.00-12.30, Rugāju novada domes 
telpās, Kurmenes ielā 48. Dalība Jauno vecāku atbalsta grupā ir bezmaksas.Pieteikties grupai var pa 
tel. 28721482, Sanita.
       Turpinām dalīt Latvijas Sarkanā Krusta pārtikas un saimniecības preču pakas trūcīgām ģimenēm, 
bet mācību piederumi pagaidām netiek solīti, gaidīsim informāciju no Sarkanā Krusta.

Saulainu un siltu vasaru vēlot, 
Sociālās darbinieces

Jauno vecāku atbalsta grupas sanākšana jūnijā Jauno vecāku atbalsta grupas sanākšana jūlijā
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AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM

RUGĀJOS ATKAL IR PIEEJAMI 
BANKOMĀTA PAKALPOJUMI

Ar bankomāta atklāšanu Rugājos tiek uzsākta fi-
nanšu pakalpojumu pieejamības paplašināšana no-
vadu iedzīvotājiem, kā to paredz Swedbank izstrādātā 
Latvijas reģionu attīstības programma. Swedbank 
bankomātā, kas atrodas veikala “Elvi”, Kurmenes ielā 
36, telpās, laikā no plkst. 8:00-21:00 (svētdienās no 
plkst. 8:00-20:00), iespējams ne tikai izņemt skaid-
ru naudu, bet arī veikt dažādu sadzīves pakalpojumu 
rēķinu apmaksu. Vienreiz mēnesī arī bankas 
“Citadele’’ klienti varēs izņemt skaidru naudu no 
bankomāta bez komisijas maksas. 
   Swedbank Latvijas reģionu attīstības programmas 
ietvaros 15 Latvijas novados, kuros šobrīd nav nevie-
na bankomāta, tiks uzstādīti Swedbank naudas izmak-
sas aparāti. Līdz gada beigām Swedbank bankomātus 
plānots uzstādīt arī Amatas, Baltinavas, Beverīnas, 
Burtnieku, Ciblas, Garkalnes, Krustpils, Pārgaujas, 
Riebiņu, Rundāles, Sējas, Vārkavas, Jēkabpils un 
Daugavpils novados. 

PIEEJAMS ATBALSTS MEŽKOPĪBAI UN 
CITĀM MEŽIZSTRĀDES DARBĪBĀM

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 
aktivitātē “Esošās saimniecības darbības 
attīstība vai dažādošana”. 
  10.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 
14.augustam ar kopējo publisko finansējumu 
2 500 000,00 EUR apmērā. Šajā kārtā iesniegto 
projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 
1.novembris.
      Pasākuma mērķis ir veicināt ar 
lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību 
vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar 
lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai 
attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un 
palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
    Šīs kārtas ietvaros ir atbalstāma 
pamatlīdzekļu iegāde. Būvniecība aktivitātes 
ietvaros nav atbalstāma.

Plašāka informācija, zvanot uz informatīvo 
tālruni 67095000

PIEEJAMS ATBALSTS PASĀKUMA 
„IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS 
AKTĪVOS” DIVOS APAKŠPASĀKUMOS

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu pasākumu „Iegul-
dījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasāku-
mos:
-  „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
- „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē” notiek no 2015.gada 6.jūlija līdz 
2015.gada 4.augustam. Pieejamais publiskais 
finansējums ir EUR 11 000 000.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemša-
na apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruk-
tūras attīstībā” fiziskām personām, juridiskām per-
sonām, lauku saimniecībām un pašvaldībām notiek no 
2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam un 
valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 
apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem no 
2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 30.decembrim 
vai līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajam 
paziņojumam par kārtas noslēgumu.
      Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums 
apakšpasākumā  fiziskām personām, juridiskām 
personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 
EUR 15 000 000 un valsts nozīmes meliorācijas sis-
tēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem 
– EUR 15 000 000.

Plašāka informācija, zvanot uz informatīvo 
tālruni 67095000
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AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM

ZEMO LIDOJUMU SISTĒMA SKARS 
ARĪ RUGĀJU NOVADU 
  
Jūlija sākumā Rugājos norisinājās 
sanāksme, kurā pārstāvji no Nacionālaji-
em bruņotajiem spēkiem (NBS) informēja 
iedzīvotājus par zemo lidojumu sistēmu, jo 
Rugāju novada teritorija ir iekļauta zemo 
lidojuma gaisa telpu zonā.
    Zemie lidojumi ir specifiski militāri 
taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – 
lidmašīnu un helikopteru - lidojumi, kuri 
ir nepieciešami, lai to piloti varētu uzturēt 
kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas 
nepieciešamas kaujas un citu lidojumu 
veikšanai, un ir tikai viena daļa no 
kopējiem treniņlidojumiem, kurus 
nepieciešams veikt pilotiem.
 Gaisa kuģi būs labi dzirdami un pamanāmi, 
pārlidojumi notiks no 08:00 - 18:00 
nepārsniedzot trīs stundas, un 61 metru 
augstumu virs pārlidojamās virsmas. 
    Šādas apmācības tiek veiktas arī citās 
Eiropas valstīs, tāpēc iedzīvotājiem nav 
par ko satraukties.

Teksts: Agrita Luža

BŪS PIEEJAMS ATBALSTS JAUNAJIEM 
LAUKSAIMNIEKIEM UZŅĒMĒJDAR-
BĪBAS UZSĀKŠANAI

No 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 
15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas 
kārta apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. 
Pirmās kārtas pieejamais publiskais 
finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. 
Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa 
ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības 
nozarē. Plašāk par tiem ieguldījumiem, kas tie at-
balstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā.
Atbalsta pretendenti var būt gan fiziskas, gan 
juridiskas personas.

LATVIJAS VĒSTNESĪ PUBLICĒTI 
NOTEIKUMI MAZAJIEM 
LAUKSAIMNIEKIEM   

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un 
uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā 
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”.

Projekta realizācijai jāveic vismaz 80 % ilgtermiņa 
ieguldījumi un ne vairāk kā 20 procenti vispārējo 
izmaksu.
Noteikumus var apskatīt adresē: 
https://www.vestnesis.lv

Pieteikšanas projektam varētu tikt izsludināta apmēram 
no 27.augusta līdz 28.septembrim.

Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā www.lad.gov.lv 
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IESPĒJA PIETEIKTIES PIEDZĪVOJUMU 
BRAUCIENAM “PAZUST LATGALĒ“ !

   No 6. – 9. augustam tiek organizēts 
neaizmirstams piedzīvojumu brauciens, kurā 
piedalīties tiek aicināts jebkura vecuma cil-
vēks, kam interesē piedzīvojumi, kurš alkst pēc 
aktīvas atpūtas un gatavs ļauties dabas ai-
cinājumam pazust no visa ikdienišķā, 
pazust no pilsētas drūzmas, pazust Latgalē.
   Četru dienu pārbrauciena laikā ikvienam 
dalībniekam tiks sniegta iespēja labi pavadīt 
laiku un atklāt Latvijas dabas un kultūras bagātī-
bu. Brauciena posmi ir tematiski sadalīti, lai 
patīkami pārsteigtu ikvienu dalībnieku. Pos-
mi sadalīti aktivitāšu, sporta, kultūras un vides 
dienās un Latgale to visu var piedāvāt 96 
stundu laikā. Pasākuma mērķis ir pievērst uz-
manību, aktīvam dzīvesveidam, kā arī  dabas 
un kultūras nozīmei un potenciālam Latvijā.

Brauciena laikā dalībniek-
iem būs iespēja viesoties 
vietā, kur satiekas pagātne, 
tagadne un nākotne, ap-
meklēt Latvijas iedzīvotā-
ju dāvinājumu Latvijai 
– Likteņdārzu. Peldēties 
visdzidrākajā un vislielā-
kajā Latvijas ezerā, pabūt vistālākajā Latvijas austrumu 
punktā, apmeklēt vissvētāko Latvijas vietu – Aglonu, kur 
iepriecināt novada svētku apmeklētājus, kā arī visus Latvi-
jas iedzīvotājus vistālākajos Latvijas nostūros. Bez tā visa 
- vienoties sportiskās un radošās aktivitātēs mūsu zemes 
siltākajās vietās - Maltā un Ēģiptē. Atzīmējot Raiņa un 
Aspazijas gadu - nakšņot Raiņa bērnības mājās, Berķen-
lē, kā arī apmeklēt visvecāko festivālu Latvijā – festivālu 
„Osvalds”, Baltinavā,  kurš  šogad  svin  savu    20  gadu  jubileju.

Par braucienu var uzzināt https://www.facebook.com/
events/669083233193183/

vai zvanot 26132212.
INFORMĒ BARIŅTIESA
ĻAUT BĒRNAM IZMANTOT MOBILO TĀLRUNI VAI NEĻAUT?
        Gluži tāpat kā ar pārējām jaunajām tehnoloģijām, mobilajiem tālruņiem ir savs labums. 
Vecākiem patīk doma, ka bērni var ar viņiem sazināties ārkārtas situācijā vai kad vienkārši 
nav tuvumā. Protams, bērniem patīk tērzēt ar draugiem un neatpalikt no pārējiem. Tomēr, 
neraugoties uz ieguvumiem, mobilie tālruņi vecākiem rada jaunus sarežģījumus. Daži bērni 
runā pa tālruni tik daudz, ka vecāki saņem milzu rēķinus, citi traucē darbu stundās 
neatbilstošu zvanu dēļ vai izmanto tālruņus, lai apceltu citus bērnus. Vecākiem lielākais 
izaicinājums būs uzraudzīt un sekot līdzi tam, kā bērni šos telefonus izmanto.
12 galvenie padomi, ja mobilo tālruni lieto bērns:
•Izvēlieties tarifu plānu ar saprātīgu ierobežojumu un raugieties, lai bērns ir atbildīgs (finansiāli vai kā citādi), 
ja šis ierobežojums tiek pārsniegts.
•Pārskatiet mobilā tālruņa rēķinu kopā ar bērnu – pārliecinies, ka tēriņi atbilst jūsu abu plānotajam.
•Noskaidrojiet, kāda ir jūsu bērna skolas politika attiecībā uz mobilo tālruņu lietošanu un atbalstiet to!
•Izrunājieties par pazemošanu un apcelšanu, izmantojot mobilos tālruņus. Palūdziet, lai bērni pastāsta, ja 
saņem uzmācīgas īsziņas, attēlus vai zvanus. Un pasakiet viņiem, ka pazemošana un apcelšana netiks 
pieciesta.
•Pastāstiet bērniem, ka nedrīkst izpaust savu tālruņa numuru internetā, īpaši svešiem cilvēkiem, un arī tad, ja 
viņi ar tiem internetā sazinās jau kādu laiku. 
•Izrunājieties ar bērniem par seksuāla rakstura komunikāciju, izmantojot tālruni, un raugies, lai viņi saprot, ka 
seksuāli neatbilstoša valoda un attēli nav pieļaujami. 
•Raugieties, lai mobilā tālruņa lietošana būtu līdzsvarota. Centieties radīt zonas, kur netiek lietoti mobilie 
tālruņi, piemēram, pirms pusdienošanas atstājiet mobilos tālruņus citā telpā. 
•Runājiet ar bērniem par mobilā tālruņa lietošanas manierēm. Lai gan mobilie tālruņi ir lielisks veids, kā saz-
ināties ar klāt neesošiem cilvēkiem, bērniem ir jāiemācās nebūt rupjiem pret apkārtējiem! 
•Rādiet piemēru! Vecāki var tikpat ļoti aizrauties ar saviem BlackBerry un iPhone kā bērni. Radiet līdzsvaro-
tas un cieņpilnas tālruņa lietošanas modeli. 
•Raugieties, lai sekas jūsu ģimenes mobilo tālruņu lietošanas noteikumu pārkāpšanai būtu jēgpilnas un lai šie 
noteikumi tiktu konsekventi ievēroti. Bāriņtiesas juriskonsulte 

Liene Pipure
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NOSLĒGUŠIES LABIEKĀRTOŠANAS DARBI ATPŪTAS VIETĀ PIE 
RUGĀJU ŪDENSKRĀTUVES

   Rugāju novada iedzīvotājiem un viesiem ir atkal pieejama labiekārtota atpūtas vieta pie Rugāju 
ūdenskrātuves. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu Leader programmas finansējumam esam 
uzlabojuši atpūtas un tūrisma infrastruktūru. Tagad atpūtniekiem ir pieejamas ģērbtuves pludmalē un lapene, 
kur patverties no karstās saules, ir uzbūvēta jauna rotaļu pilsētiņa bērniem vecumā no 3-7 gadi, uzstādīti 
aktivitāšu centri jeb āra trenažieri dažādu muskuļu grupu vingrināšānai un tūrisma informācijas stends  ar 
novada karti, uz kuras atzīmēti novada ievērojamākie tūrisma objekti, adreses un saimnieku kontakti.
       Šis projekts ir rosinājis turpināt sakopšanas darbus pludmalē arī piesaistot pašas pašvaldības līdzekļus – no 
ūdenszālēm ir attīrīti ūdenskrātuves krasti un  nu mums  ir 80 metrus gara smilšu  pludmale, nepilnu kilometru 
no Rugāju ciema centra!
     Tā kā košās bērnu pilsētiņas un informācijas stenda krāsas ir redzamas jau palielu gabalu , arī no šosejas, 
tad šī vieta pievilina arī caurbraucošos atpūtniekus ar personīgajām automašīnām un treileriem. Ļoti ceru, 
ka uz informācijas stenda izvietotā tūrisma informācija rosinās  ceļotājus apskatīt mūsu novada populārākās 
apskates saimniecības  privāto senlietu kolekciju “Saipetnieki”un Briežu dārzu, kā arī izmantot vietējās 
naktsmītnes, tādejādi veicinot arī vietējo tūrisma biznesu!
  Rugāju novada dome no 01.07.2013. - 01.06.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienes-
tu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu Nr. 13-07-LL04-L413201-000005 „Rugā-
ju pludmales labiekārtošana, tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai Rugāju novadā”. Projekts tika re-
alizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER 
programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.rīcībā „Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide”. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 11118,85 EUR vērtībā. Attiecinamās izmaksas pro-
jekta realizācijai bija 9781,80 EUR. Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansējums sastādī-
ja 90% - 8803,62 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansē-
jums 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām un nodokļu izmaksas kopā sastāda 2315,23 EUR.

     Projekta vadītāja
Mārīte Orniņa
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RUGĀJOS NAV IESPĒJAMS GARLAIKOTIES 
SKOLĀ ARĪ VASARĀ!!!

    To, ka ‘’Garlaicībai ir garš  deguns’’  pierādīja 45 
aktīvi bērni vecumā no 1. Līdz 3.klasei, seši jauki un 
radoši pedagogi, seši drosmīgi brīvprātīgie jaunieši,  
nometnes organizators biedrība ‘’Mēs pasaulē” - tās 
vadītāja  Mārīte Orniņa un nometnes vadītāja Sanita 
Anckina.

slēdzis  un LED diodes ir lukturīša sastāvdaļas, 
kuras mazajiem bērniem bija jāsaliek kopā tā, lai 
rezultātā būtu lukturītis, kuru ņemt līdzi nometnes 
laikā ieplānotajā pārgājienā. Mazie bērni pirmo 
reizi darbojās ar lodāmuru un lodēja. Mazajiem 
palīgā nāca arī brīvprātīgie jaunieši - vidusskolas 3 
puiši un 3 meitenes.  Nepagāja ne 2 stundas, kad 
jau izskanēja pirmie sajūsmas saucieni – iespīdējās 
pirmās LED gaismiņas! Skolotāja Jāņa uzraudzībā 
notika arī ‘’ārdīšanas darbnīca’’, kurā beidzot bērni 
drīkstēja paši ‘’remontēt’’  - jaukt nolietotos 
printerus, radio aparātus u.c.. 
Rugāju nometnes dalībniekiem bija arī lielis-
ka iespēja muzicēt un pašiem gatavot mūzikas 
instrumentu - klabatiņu, šādu jauku nodarbību 
bērniem vadīja Gunārs Igaunis, kurš aizrāva pat 
viskautrīgāko. Gunārs bija atvedis sev līdzi 
visdažādākos tautas mūzikas instrumentus un 
nodarbības beigās ļāva visiem bērniem muzicēt kā 
vien prot uz jebkura no mūzikas instrumentiem.Rugāju novada vidusskola nedēļas garumā piedzīvo-

ja jautras čalas un smieklus  bērnu vasaras nometnē’’ 
‘‘Garlaicībai garš deguns’’, kas notika no 29.jūnija 
līdz 5.jūlijam. Tā kā nometne notika Rugāju novada 
vidusskolas telpās, tad nometnē nolēmām darīt tādas 
lietas, ko skolā noteikti  nedara – apgleznot krūzītes, 
zīmēt uz T-krekliem un akmeņiem, izgatavot kabatas  
lukturīšus, piedalīties ārdīšanas darbnīcā, iet 
pārgājienā, nakšņot teltīs, apzīmēt sejas utt.    
    Dienas pirmajā daļā notika tehniskās jaunrades un 
radošās darbnīcas, savukārt, pēcpusdienā fiziskas 
aktivitātes stadionā – stafetes,  dažādas rotaļas un 
sacensības. Skolotāja Ilze Dobrovoļska ļāva bērniem 
fantazēt, kāda izskatītos viņu vasaras diena gleznās, 
kurām izejmateriāli tika savākti pastaigas gaitā tepat 
Rugāju parkā. Skolotāja Dace Sņegova katram dalīb-
niekam palīdzēja apgleznot jautro mošķīšu krūzītes 
un krekliņus ar kāju nospiedumiem. Skolotājs Janis 
Ikstens pēc savām interesantajām nodarbībām

ieguva jauku iesauku ‘‘Vadu skolotājs’’, jo viņa 
nodarbības notika pavisam nopietnas vadu lietas – 
tika lodēts un skrūvēts, līmēts un tīts. Vadi, baterijas,

Tas bērniem patika vislabāk un milzīgais troksnis, 
kas sacēlās nevienam no muzicētājiem netraucēja. 
Nu īsta kakofonija! Bet kā teica pats nodarbības 
vadītājs – tieši mūzikas instrumentu” iemēģināšanā”  
bērniem paliek vislabāk atmiņā, nevis gari stāstī-
jumi un bilžu rādīšana.
Kad praktiska darbošanās beidzās, skolotāja 
Jolanta Ikstena katrai grupai iemācīja deju soļus 
un noslēguma pasākumā bērni parādīja lielisku kop-
deju, par kuru guva lielas ovācijas un aplausus no 
vecākiem.
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Pēcpusdienas cēlienā bērniem Skolotāja Vija 
Lancmane ar saviem brīvprātīgajiem palīgiem Gati 
Orniņu, Rihardu Krilovu un Ivo Kukurānu 
bērniem mācīja sportot un uzrīkoja dažu pavisam 
nopietnu futbola maču.
Nometnes karoga izgatavošanā piedalījās visi no-
metnes  dalībnieki un  katrs atstāja savas plaukstas 
nospiedumu uz karoga. Dace Sņegova mums uz 
karoga uzzīmēja foršo, no garlaicības aizmukušo de-
gunlāci!  Nometnes nosaukums pārvērtās par 
nometnes devīzi, ko bērni skandēja visu pārgājiena 
laiku – garlaicībai deguns garš! Mēs uzcēlām 
pavisam kopā 24 teltis lauku tūrisma mītnes „ Rūķīši” 
pļavā, ēdām uz ugunskura vārītu zupu, cepām 
ugunskurā kūstošos zefīriņus un klausījāmies kā 
lielie puiši Rihards un Gatis spēlē ģitāras un 
nakšņojām teltīs bez vecākiem!

Sestdien devāmies ekskursijā uz briežu dārzu 
‘’Mežsētas’’. Mūs sagaidīja laipnā saimniece Ināra 
un daudz lielu un pavisam mazu briedīšu. Bērniem 
īpašu sajūsmu  sagādāja viens īpaši ēdelīgs briedis, 
kuru katrs bērns no saujas pabaroja ar graudiem.
Klāt bija svētdiena, kad nācās dzirdēt bēdīgas 
balstiņas,’’ cik žēl, ka nometne beidzās, vai nākošgad 
būs?’’

Lielajā svētdienas noslēguma pasākumā katrs 
dalībnieks saņēma atzinības rakstu, ka prot uzveikt 
garlaicību. Ar jautru diskotēku, seju apzīmēšanu, 
fotogrāfiju skatīšanos noslēdzās jauka un darbīga 
nedēļa Rugājos.
Tā kā bērnu un vecāku atsaucība bija liela un 
dalībnieku - veseli 45, tad sakām milzīgu paldies par 
darbu, pūlēm un pacietību brīvprātīgajām meitenēm 
Renātei Dobrovoļskai, Gitai Daukstei un 
Madarai Paiderei, kuras palīdzēja bērnus 
organizēt un pieskatīt. Un liela pateicība arī 
brīvprātīgajai fotogrāfei Elīnai Smoļakai par 
skaistajās fotogrāfijās iemūžinātajiem nometnes 
fotomirkļiem.

Vasaras nometnes bērniem ir  piedzīvojums gan 
bērniem, gan viņu vecākiem. Bērniem tās ir  iespē-
jas iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, bet 
vecākiem –  iemācīties paļauties un uzticēties savām 
atvasēm, un atklāt viņos jaunas rakstura šķautnes! 
Nometne  notika  nometnes vadītājas Sanitas 
Anckinas  vadībā, pateicoties dāsnajam projekta 
finansējumam un Rugāju novada pašvaldības 
atbalstam.

 Nometnes vadītāja
Sanita Anckina

 Nometnes organizatore
Mārīte Orniņa
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AIZVADĪTA PIRMĀ ZIEMEĻLATGALES 
UZŅĒMĒJU DIENA 2015

    Šī gada 3.jūlijā Balvu pilsētas parkā pulcējās vairāk 
kā simts uzņēmēju no Rugāju, Baltinavas, 
Balvu un Viļakas novadiem. Pasākumā piedalījās 
gan mājražotāji, gan amatniecības meistardarbu au-
tori, uzņēmēji, kā arī zemnieki un dažādas biedrības.
    Rugāju novada sētā bija sapulcējušies 12 tirgotāji, 
kuri ar lepnumu varēja izrādīt savus ražojumus.
  Biedrība „Ūdensrozes” priecēja apmeklētājus ar 
saviem rokdarbiem – austajām segām, adītajiem 
cimdiem un zeķēm, pašdarinātajiem aksesuāriem – 
rotām un auduma puķēm. Nedalītu uzmanību pie-
saistīja arī Ilutas Učelnieces tamborētās cepures un 
adītās šalles. Biedrības pārstāves Lolita Krēbse un 
Lucija Šmite, jautātas par to, kurš ir darbu autors, 
atbildēja, ka darinājumi ir visu biedrības dalībnieču 
veikumi.
Savukārt, Andis Lesnieks no Lazdukalna pagas-
ta, ikvienam pircējam piedāvāja dažādu ziedu bi-
oloģisko medu un bišu vaska sveces dažādās formās.
       Z/S „Rūķīši” saimnieks Guntis Štāls pircējiem 
bija sarūpējis īstus ‘’Rūķīšu gardumus’’ -  žāvētas 
zivis un konservus.
       Kā jau pienākas īstenai lauku sētai, tad arī lau-
ku labumu netrūka. Saimnieces – Biruta Saulīte, 
Aija Kindzule, Zinaida Popova, Gunta Kveska bija 
sarūpējušas gardu māju sieru. Taču Gunta Grigāne 
uzcepusi garšīgu maizīti. Savukārt Dzintra Kaļva tir-
goja māju vistu olas, bet Lailas Usenieces piedāvā-
jumā bija biezpiens un visdažādākās pašceptās bul-
ciņas. Bet kas gan būtu Rugāju novada lauku sēta, 
bez mazākiem un lielākiem mājlopiem! Par iespēju 
tuvumā paskatīties un pieskarties aitām un trušiem 
parūpējās Māra un Aivars Baķi.
Kamēr vieni deva priekšroku iepirkšanās procesam, 
tikmēr tehnikas mīļotāji un pazinēji varēja vērot lauk-
saimniecības agregātu izstādi, kurā piedalījās arī  Z/S 
„Saipetnieki” un Z/S „Vētras” no Rugāju novada.
        Neskatoties uz svelmi, visi pieci pārstāvētie 
novadi, sniedza koncertu skatītājiem, rādot labāko 
ko prot. Rugāju novadu pārstāvēja skanīgais jauk-
tais koris ar diriģentu Pēteri Sudarovu, sieviešu deju 
kopa „Junora”, Benislavas etnogrāfiskais ansamb-
lis, skanīgo balsu īpašnieki – Elīna Smoļaka, Endi-
ja Garā, Meldra Pērkone, Valters Šmagris un Reinis 
Ozoliņš.
Ikviens Rugāju novada sētas apmeklētājs sev par 
piemiņu varēja iegādāties kādu no Rugāju 
suvenīriem. Paši uzņēmēji un mājražotāji atzīst, ka 
šādas dienas ir ļoti vērtīgas, jo tā ir laba

iespēja iepazīt sava novada uzcītīgos cilvēkus, kā arī 
paskatīties, padalīties pieredzē un dibināt kontaktus 
ar citu novadu mājražotājiem un uzņēmējiem.
Tieši šobrīd gaismu ir ieraudzījis arī tūrisma izde-
vums, kurā prezentēti visi Rugāju novada tūrisma 
objekti un tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Uzņēmē-
ju diena bija lieliska iespēja iepazīstināt  ar  novada 
tūrisma piedāvājumu, ko apliecināja arī apmeklētā-
ju neviltotā interese par šo tūrisma izdevumu. Tas 
pieejams Rugāju novada domes informācijas stendā 
ikvienam interesantam bez maksas. 
      Uzņēmēju diena Balvos  tika organizētas pēc 
Ziemeļlatgales uzņēmējdarbības un tūrisma centra 
iniciatīvas ciešā sadarbībā ar novadu pašvaldībām, 
dodot iespēju vietējiem uzņēmējiem parādīt sevi, ie-
pazīstināt ar savu produkciju un iegūt jaunus klientus!

Teksts, foto: Agrita Luža
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KULTŪRAS NOTIKUMI
NO BĒRNĪBAS SVĒTKIEM PASAKU MEŽĀ LĪDZ 
JAUNĪBAS SVĒTKU LIDOJUMIEM 
GAISA BALONĀ
    Reiz dzīvoja maza meitenīte. Aša no visašākajām, 
ziņkārīga no visziņkārīgākajām, nu īsta nebēdne. 
Līdz saulainā jūlija dienā, staigādama pa mežu, Maša 
uzgāja kādu mājiņu, kurā mitinājās īsts pasaku 
Lācis. Abi divi iepazinušies, viņi izlēma doties meklēt 
draugus, kuri sabraukuši uz šo Pasaku mežu. Patiesi, 
Rugājos, 16 droši bērni kopā ar saviem 
krustvecākiem bija gatavi iepazīties ar Mašu un Lāci, 
un kopā nosvinēt bērnības svētkus.

Katrs mazais gaviļnieks tika aicināts pašūpoties Pasa-
ku meža šūpolēs, saņemt dāvanas un parotaļāties ar 
jaunajiem draugiem. Svētku dalībniekus un skatītā-
jus iepriecināja dziedošie draugi - Marta Kočāne, 
Dana Lība Tihomirova, Valters Šmagris, Endija Garā, 
Meldra Pērkone, Reinis Ozoliņš, Marika Garbacka. 
Saņēmuši dāvanas, gaviļnieki nofotografējās ar Mašu 
un turpināja svinības.
     Savukārt, nedaudz sapņaini lidinoties gadu no gada, 
18.jūlijā pienāca lidojumam labvēlīgs laiks, lai dotos 

jaunībā. Rugāju novada gaisa balonā kāpa un 
jaunībā ielidoja 18 Rugāju novada jaunieši. 
       Katram no mums ir savi uzskati par lidojumam 
labvēlīgu laiku, tāpēc svētku gaviļnieki tika aicinā-
ti iekāpt Jaunības svētku gaisa balonā, lai paceltos 
virs zemes un ielidotu savā jaunībā, kur katru no 
viņiem sagaidīja nākotnes sapņi, mērķi un cerības. 
Gaisa balonā iekāpjot, katrs jaunietis tika aicināts 
parakstīties goda grāmatā un tad doties izvēlēties 
kādu no krāsainajiem baloniem, kuros noslēpts 
novēlējums labvēlīgam lidojumam.Tālāk jaunieši 
devās pie Domes priekšsēdētājas un kultūras nod-
aļas vadītājas, lai saņemtu suminājumus. Par savu 
lidojumu labvēlīgo laiku jaunieši atzina tieši brī-
di, kad tiek sasniegta pilngadība, jo tad vairāk kā 
jebkad var tiekties uz mērķu sasniegšanu un sapņu 
pārvēršanu īstenībā. Bet kamēr pilngadnieki vēl 
tikai gatavojas saviem lielajiem lidojumiem, ar 
labām domām augšup debesīs tika palaistas later-
nas ar lidojumam labvēlīgu laika prognozi. 

Teksts: Agrita Luža

IZSKANĒJUŠI XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI
    Mūsu novadu pārstāvēja Rugāju novada vidusskolas 1.-4.klašu 
tautas deju kolektīvs, vadītāja Astrīda Circene. Svētki norisinājās 
laikā no 6. līdz 12.jūlijam Rīgā. Šoreiz svētki ieies vēsturē ar to, ka 
naktī pirms gājiena tika paziņots, ka gājiens atlikts! Neticība, mul-
sums, neziņa, uztraukums, histēriski smiekli - tas viss bija...Ko darīt, 
kā būt mēs pilnībā nezinājām pat braucot uz Krastmalu. Taču uz 
vietas sapratām, ka esam darījuši pareizi. Gājiens noritēja īpašā gai-
sotnē. Dalībnieki apliecināja, ka dziesmu un deju svētku tradīcija ir 
stipra, tā vieno un spēcina mūsu tautu. Uz brīvprātīgo gājienu pulcē-
jās pat vairāk dalībnieku, nekā sākotnēji bijis paredzēts. Gājiena at-
mosfēra bija sirsnīga, pacilājoša un emocionāli silta. Tomēr viss ir godam izturēts, par izdošanos tagad varam 
teikt lielu paldies pašiem dejotājiem, vadītājai – Astrīdai Circenei, vecākiem, skolotājām – Laurai Kļaviņai, 
Ilzei Dobrovoļskai, darba grupai – Laurai Konivalei, Mārtiņam Stemperam, jaunietēm – Madarai Paiderei un 
Gitai. Daukstei. Dejotāju mammām, vecmammām paldies par jaukajiem āboliņa vainadziņiem. Dalībnieku 
vārdā pateicība - Rugāju novada vadībai Sandrai Kapteinei un Dainai Tutiņai par atbalstu un sapratni gata-
vojoties svētkiem un svētku laikā; čaklajām domes un vidusskolas kolektīvu pārstāvēm - pušķu darinātājām; 
Kristīnei Sergai par vareno ozola vainagu autobusam; Sarmītei Pērkonei par mīkstajiem matračiem; šoferim 
Valdim Blūmam par izturību; ikgadējām līdzjutējām Rīgā - Silvijai Matjušonokai un Kornēlijai Konivālei par 
uzmundrinājumiem svētkos un atbalstu gājiena laikā. Teksts: Līga Kravale
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Tatjana Kočāne
‘‘Katrs cilvēks jau dzīvo tā, kā 
grib. Ja tikai gaida,kad kāds no 
malas noorganizēs visu viņa dzīvi, 
tad nekā nebūs. Ja pacenšas, tad 

viss sanāk!’’ 

Baiba Zača
‘‘Man ļoti nepatīk, ja ārā ir auksts 
laiks. Ka nevar iziet un parakāties 
pa zemi, ka nevar neko darīt.Es 

smejos, ka darbs pērtiķi par 
cilvēku  pataisīja!’’

Agris Kalnējs
‘‘Ceru, ka kādreiz mana 

saimniecība būs apgādāta ar jaunu 
un jaudīgu tehniku, būs uzcelta 

tehnikas novietne un graudu 
pirmapstrādes cehs.’’

Jānis Kindzuls
‘‘Ārzemes mani nevilina. 

Ceļot gan man patiktu, taču 
strādāt negribētu svešumā. 
Man jau šķiet, ka ja būsi 

strādātājs, tad nopelnīsi arī 
Latvijā.’’

Marta Gailuma
‘‘Ja tu iesi smaidot, tad 
smaidīs visi, kas ies tev 
pretī, bet, ja tu raudāsi, 
tad raudāsi viena pati. 
Jāsmaida ir, un tad jau 

viss sanāks.’’

Anita Everte 
‘‘Es domāju, ka apbalvojumu būtu 

pelnījis ikviens, kurš no sirds 
dara savu darbu.’’

Ieva Koškina
‘‘Katram no viņiem ir sava piee-
ja, jo zirgi ir spītīgi. Taču uz-
manība tiek ikvienam. Pati visus 
izsukāju, iejūdzu un iejāju. Darbs 
ir riskants un bīstams, bet tas ir 
mans sirds darbs, man patīk tas, 

ko daru.’’

Kārlis Brūvers
‘‘Cilvēks nedrīkst savu sirdi 

piesiet pie mantām, pie lietām. 
Tagad ir tik svarīgi braukt lepnā 

mašīnā, runāt pa jaunāko 
telefonu, taču vissvarīgākās ir 

attiecības ar tuvajiem cilvēkiem 
un ģimeni.’’

Iluta Učelniece
‘‘Tieši šie rokdarbi ir labākā at-
slodze! Adīšana un tamborēšana 
nomierina nervus. Es vakarā skatos 
televizoru, bet nesēžu tāpat vien, 
ņemu un kaut ko adu, tamborēju.’’

Eduards Stalidzāns 
‘‘Galvenais – nespietojiet lauku-
mā! Jāsargā katram sava pozīcija, 
un jādomā gājiens uz priekšu – kā 

šahā.’’

Jānis Auziņš
Jaunas idejas, protams, 
ir, taču no sākuma jātiek 

galā ar iesāktajiem 
darbiem, un vecajām ide-

jām. Tad gan varēs
ķerties klāt jaunām.

   
    Kad devos intervēt pirmo varoni rubrikai 
„Cilvēks novadā” biju manāmi satraukta, taču 
reizē arī ļoti priecīga, jo apzinājos, ka gan toreiz, 
gan arī tagad man ir iespēja satikties un parunāties 
ar talantīgiem, darbīgiem, zinošiem, uzņēmīgiem 
Rugāju novada cilvēkiem. 
     Viņi ikdienu ir mums līdzās, centīgi darot savus 
ikdienas darbus, un paralēli nododoties arī sav-
iem vaļaspriekiem. Tie ir cilvēki no kuriem var 
smelties iedvesmu un gūt kādu gudrību sev. Un 
nav tā, ka cilvēkam dzīvē viss nāk viegli. Katrs 
no mums izbauda panākumus, pieredz arī grū-
tus mirkļus. Taču tas, ko šī gada laikā, runājot ar 
saviem novada cilvēkiem esmu iemācījusies ir, ka 
nozīmīgs ir viss – ikviena diena, kurā spīd saule, 
kurā līst un snieg. Celies no rīta un ej, galvenais 
dari un viss sanāks. 
     Rugāju novada lielākā vērtība ir cilvēki, kas 
tajā dzīvo. Saka, ka ir svarīgi, lai kaut kur paliktu 
tas, ar ko cilvēks dzīvojis. Un paražas. Un ģimenes 
svētki. Un atmiņu mājas. Svarīgi ir dzīvot, lai 
atgrieztos. Un mums ir cilvēki, kas atgriežas 
dzimtajā pusē, un sāk šeit celt savu dzīvi. Mums ir 
apņēmīgi mājražotāji, veiksmīgi uzņēmēji, centī-
gi sportisti, talantīgi sava amata pratēji un čaklas 
rokdarbnieces, gardākā siera sējējas un maizes 
cepējas. Brašākie labības kūlēji, skaistāko puķu 
audzētājas, saldākā medus vācēji un daudz citi 
sava darba pratēji ar kuriem lepoties. 
     Saku patiesu paldies tiem cilvēkiem, kuri līdz 
šim jau ir atsaukušies rubrikai “Cilvēks novadā” 
un dalījušies savos stāstījumos, savā pieredzē ar 
citiem. Taču novadā ir vēl daudz tādu cilvēku, par 
kuru darbiem un gaitām būtu interesanti uzzināt 
un izlasīt. Tāpēc, lai ievērotu un neaizmirstu šādus 
cilvēkus, aicinu novada iedzīvotājus ieteikt cilvēk-
us šai rubrikai, lai kopā varētu apstiprināt faktu, ka 
Rugāju novadā dzīvo paši labākie un uzņēmīgākie 
ļaudis.                     Ar saulainiem sveicieniem,

redaktore Agrita
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Ja šogad Jūsu dārzā izauguši raženi gurķi, kabači, 
kāposti, āboli, ogas, zāļu tēJas u.c., aicinām tos 

dāvināt Rugāju novada vidusskolas 
piRmsskolas gRupiņu kopgaldam.

tālrunis saziņai:  22036327 – oksana

                            26345291 – janita

siRsnīgs paldies paR atsaucību!

Vismīļākie sveicieni Arvīdam un Jekaterīnai 
Sīļiem meitiņu Alisi Martu, auklējot!

Sirsnīgi sveicieni Kasparam Kraučam un 
Anželikai Razgulovai meitiņu Viktoriju, 

audzinot!

- Rugāju novada dome - 

Man dziesmiņu nepietrūka
Visu garu vasariņu.

Nav vēl viena izdziedāta
Jau deviņas sacerētas.

Benislavas etnogrāfiskais ansamblis no sirds pateicas 
Rugāju novada domei, priekššēdētājai Sandrai Kapteinei, 
izpilddirektorei Dainai Tutiņai, kultūras nodaļas vadītājai 

Guntai Grigānei par sniegto iespēju un atbalstu mūsu 
dalībai starptautiskajā folkloras festivālā “BALTICA 2015“. 
PALDIES mūsu kultūras darba vadītājam Jānim un šoferim 

Valdim par rūpēm un optimismu festivāla laikā. 

3. augustā plkst.14.00 rugāJu novada domes mazaJā 
zālē notiks prezentāciJa 

“veselībai un skaistumam aR dzintaRu”. 

būs iespēja iegādāties pRoduktus. 
inteResentus lūdzam apmeklēt.

1.augustā plkst.19:00 esiet mīļi 
aicināti Rugāju parkā apmeklēt  novada un 

ciemiņu pašdarbības kolektīvu koncertu 
”Pašā vasaras viducī”. Ieeja brīva

Pirms koncerta plkst. 18:50 svētku dalībnieku 
gājiens no tirgus laukuma uz parku.

1.augustā no pulksten 22.00 Rugāju parkā 
Zaļumballe kopā ar grupu “Galaktika”.Ieeja no 
22.00 -23.00 -3.50 euro, pēc 23.00 - 4.00 euro

Šīs vasaras laikā notikuši pamatīgi labiekārtošanas 
darbi  Vilkavas kapos - paplašināta teritorija, uz-
likts jauns žogs, atjaunota kapliča, uzstādīta kapu 
zīme, kā arī veikti citi  darbi. Kapusvētkos, 18.jūlijā, 
ar prieku un gandarījumu sirdīs vienojamies kopīgā 
lūgšanā. 
Paldies par finansiālo atbalstu - Jāņa Sirmā maz-
mazdēlam Aivaram Sirmajam;  
Paldies par paveikto-kapu vecākajam Jurim Piļkam 
un viņa kundzei Astrīdai, Rugāju novada Domei; 
personīgi Dainai Tutiņai un Sandrai Kapteinei;
Balvu policijas darbiniekiem, personīgi 
Andrim Supem;
Džeraldam Šaicānam, Andrejam Stepānam, 
Aigaram Krilovam, Mārim Plešānam, 
Jurim Bleideram,Inārai Petrovskai.

  
   Lai Dieva svētīta Jums katra diena!

- Piederīgie-

Rugāju novada SPORTA SVĒTKU
 programma 2015.gada 1.augustā

Sākums plkst. 11:00 Rugāju stadionā
1) Futbols 11.00 – 14.00 ( uz laukumu 6 spēlētāji + vārtsrgs, 1 
spēlētājs  rezervē)
2) Strītbols 14.30 – 17.00  ( 3 pret 3, 1 spēlētājs rezervē )
3) Orientēšanās 12.00 -14.00 ( 4 disciplīnas ar dažādu grūtības 
pakāpi)
4) Vieglatlētika 12.00 – 14.00 
    •30 m skrējiens (bērniem līdz 10 gadiem atsevišķi zēni, meitenes)
    •60 m skrējiens (jauniešiem no 11 – 17 gadiem atsevišķi zēni, 
meitenes)
    •100 m skrējiens (pieaugušie no 18 gadiem atsevišķi vīrieši, 
sievietes)
    •Tāllēkšana (dalījums grupās tāpat kā skrējienos)
5) Svarbumbu celšana 12.00 – 14.00 ( pieaugušie  no 16 gadiem 
atsevišķi sievietes, vīrieši)
6) Šautriņu mešana 12.00 – 14.00 ( bērni līdz 12 gadiem, 
pieaugušie no 13 gadiem)
7) Basketbola metieni 14.30 -16.30 ( bērni līdz 12 gadiem, 
pieauguši no 13 gadiem atsevišķi vīrīši, sievietes)

Apbalvošna katram sporta veidam atsevišķi pēc 
rezultātu apkopošanas!

Visu dienu darbosies piepūšamās atrakcijas bērniem!


