
ŠAJĀ NUMURĀ:

   Saistošie noteikumi

   Rugājos svinīgi atklāts velomaršruts
  

KURMENĪTE
www.rugaji.lv     Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums     2016. gada maijs 05 (120)

Piedalās konkursos un gūst labus rezultātus

Mazuļu salidojums Rugāju novada jauktais koris aktīvi koncertē

“Mēs par stipriem Rugājiem“

       Muzeju nakts mērķis ir pievērst plašu
sabiedrības uzmanību kultūras mantoju-
mam muzejos. Šogad iespēju piedalīties 
Muzeju naktī 2016, izmantoja arī Rugāju 
novada muzejs.
      Muzeju nakts ir Eiropas mēroga pasā-
kums, kad durvis vaļā ver muzeji un ļauj 
apmeklētājiem tos iepazīt bez ieejas mak-
sas. Rugāju novada muzejs šajā pasākumā 
piedalījās pirmoreiz. “Līdz šim neiekļāvos 
šajā sistēmā, jo šķita, ka tas vairāk domāts 
lielajiem muzejiem, kuros ir apjomīgas 
izstādes, ekspozīcijas. Tomēr pēc Muzeju 
nakts sapratu, ka arī mazā muzejā šo ideju 
ir vērts realizēt.”

       Rugāju novadā muzejā ir apskatāmi ap-
kopotie izpētes materiāli, fotogrāfijas, sen-
lietas. Arī Muzeju nakts ietvaros, apmeklētāji 
varēja aplūkot muzejā pieejamos materiālus. 
Paralēli tam, interesenti varēja pamēģināt 
darboties ar senlietām, rakstīt ar tinti un spal-
vas kātu, kā arī iemēģināt roku rakstīšanā 
ar rakstāmmašīnu. Lielu uzmanību izpelnī-
jās arī vērpjamais ratiņš un vilnas sukāšana. 
“Darboties ar vērpjamo ratiņu mēģināja gan 
lieli, gan mazi, gan sievietes, gan vīrieši,” ar 
prieku atceras muzeja vadītāja. 
      Tāpat V. Vīcupa atzina, ka Muzeju 
nakts ideja ir ļoti vērtīga. “Pasākums notiek 
pašā maija ziedonī, sestdienas vakarā, kad 

uz muzeju var atnākt pat tie, kuri darbadienā 
ir aizņemti. Varbūt kādam tā ir laba iespēja ap-
skatīt šķietami garlaicīgas lietas interesantākā 
veidā.”
          Jautāta par to, vai Muzeju naktī iesaistīsies 
arī nākošgad, muzeja vadītāja pārliecinoši tei-
ca, ka piedalīsies. “Man jau ir idejas, varbūt 
pat iziesim ārpus telpām. Muzejam tie ir sava 
veida svētki. Brīdis, kad iziet cilvēkos un cil-
vēkus piesaistīt muzejam. Arī es ar Rugāju 
novada muzeju varu iznest un parādīt mūsu 
novada vēsturi.”

Teksts: Agrita Luža
Foto: no muzeja arhīva

Muzeju naktī pirmoreiz piedalās 
arī Rugāju novada muzejs

Kā tika solīts, tad muzikālo pārsteigumu 
pasākumā netrūka. Ar ģitārspēli iepriecināja 

Rihards Krilovs, bet labi zināmās latviešu ziņģes, 
ņemot rokās akordeonu, labprāt 

spēlēja Iveta Uršuļska. 
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Sveicināti ziedu mēnesī!

        Strauji, daudziem darbiem pie-
pildīts, aizsteidzies mēnesis. Aiz-
vadītajās nedēļās ražīgi strādājusi 
arī dome - notikušas divas domes 
sēdes, viena no tām ārkārtas sēde.
      Pirms nedēļas beidzās LEADER 
projektu pieņemšana. No Rugāju 
novada domes un sabiedriskajām 
organizācijām sagatavoti un  iz-
vērtēšanai iesniegti 13 projek-
ti. Apstiprināšanas gadījumā tie 
tiks realizēti 2017. gadā. Projektu 
idejas ir dažādas: apkārtnes la-
biekārtošana, sakopšana, fasādes 
atjaunošana divām  baznīcām, tēr-
pu iegāde kolektīvam, aprīkojuma 
iegāde. Atsevišķu projektu ieceres 
Rugājos radījušas daļā  iedzīvotā-
ju satraukumu. Kopā ar deputātiem 
tika apskatīta izvēlētā vieta skeit-
parka ierīkošanai, un arī deputā-
ti atzina, ka tas nekādā mērā ne-
traucēs kanalizācijas komunikāciju 
sistēmai - skvērā koki netiks zāģēti, 
mazdārziņus iedzīvotāji netraucēti 
varēs apstrādāt arī turpmāk. Otra 
projekta iecere, kas radīja neap-
mierinātību iedzīvotāju vidū, kas 
iesniegta daudzīvokļu mājas pa-
galma labiekārtošanai, Rugājos, 
Skolas ielā 6. Mans ierosinājums 
ir, kad tiks sagatavoti nākamie pro-
jekti, nākt kopā māju iedzīvotājiem 
un izlemt par labāko risināju kopī-
gi. Tad izpaliktu apvainojumi vie-
nam pret otru. Man  kā pašvaldības 
vadītājai nebija pieņemami dzirdēt 
iedzīvotājas teikto, ka pašvaldība 
atbalsta  tikai  jauniešu aktivitātes. 
Pašvaldība vienmēr ir atbalstījusi 
labas ieceres un idejas. Manuprāt, 
mūsu novadā tiek atbalstītas aktivi-
tātes visām vecuma grupām. Jādzī-
vo visiem mierīgi - gan jauniešiem, 
gan senioriem.
    Aizvadītajā nedēļā notika 27. 
Latvijas pašvaldību savienības 
kongress. Kongresa laikā pieņem-
tas rezolūcijas par neatliekamiem 
risinājumiem izglītībā. Šī brīža 
izstrādātais pedagogu atalgojuma  
modelis varētu ļoti ietekmēt turp-
māko gadu pašvaldību budžetu, jo 

būs nepieciešams piemaksāt par 
atsevišķām pozīcijām. Protams, ja 
par to nobalso domes deputāti. Fi-
nansējuma iztrūkums varētu skart 
bibliotekāru, interešu izglības, pa-
garinātās dienas grupu  pedagogu 
atalgojumu. Tāpat  tika aktualizēts 
jautājums par ceļiem, lai konk-
rēta daļa iegūtā nodokļa summas 
tiktu novirzīta pašvaldību ceļiem. 
Aktuāls joprojām ir jautājums par 
veselības aprūpi, svarīgie jautā-
jumi, kas jārisina ir kvotu sadale, 
speciālistu piesaiste lauku teritori-
jām un reģioniem.
         Aizvadītajā laika periodā no-
tika tikšanās ar iedzīvotājiem par 
pašvaldības grants ceļu un to pos-
mu pārbūvi. Tika iesniegti iesnie-
gumi par  ceļu un ceļu  posmiem, 
kam nepieciešama rekonstrukcija. 
Pēc pieņemtajiem kritērijiem tika 
izvērtēti pieci ceļi un sakārtoti pēc 
iegūtajiem punktiem, kam tālāk 
sekos tehnisko projektu izstrāde 
un ceļa parbūves darbi.
      Veiksmīgi noslēdzies iepir-
kums par Rugāju novada vidus-
skolas virtuves pārbūvi. Jau jūni-
jā  plānojam uzsākt darbus. Me-
klēsim labāko risinājumu apgais-
mojuma pieslēgšanai Benislavā, 
Bērzu ielā, līdzīgi kā tas ir izdarīts 
Rugājos, Skolas ielā.
    Šajā pavasarī vietējiem 
iedzīvotājiem un ciemiņiem tiek 
piedāvātas aktīvās atpūtas iespējas 
ar interesantiem apskates objek-
tiem, kas ved gar Lubānas ezeru 
un velomaršruts, ar mērķi  iepazīt  
pierobežas novadus. Abos projek-
tiņos iekļauti arī mūsu novada ap-
skates objekti.
       Darbu vasarai netrūks. Lai ik-
dienas steigā izdodas baudīt arī at-
pūtas mirkļus. Uz tikšanos jūnijā!

Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja 

Sandra Kapteine

DOMES SĒDES LĒMUMI
Rugāju novada domes 

19.maija sēdē pieņemtie lēmumi 

Nolēma slēgt nomas līgumu ar A. B., personas kods [..], par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 003 0119 – 0.5 ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt 
uz 10 gadiem. 

Nolēma slēgt nomas līgumu ar I. A., personas kods [..], par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0366 – 0.8 ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt 
uz 5 gadiem.

Nolēma lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņē-
mumu EUR 151 311,93 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis trīs sim-
ti vienpadsmit euro un 93 centi) Rugāju novada vidusskolas 2.kārtas 
būvniecības darbiem, Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināša-
nai, no Valsts kases uz 20 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņē-
muma procentu likmi.

Nolēma apstiprināt dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināta-
jā projektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akred-
itētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”. 
Projekta īstenošanā piedalīties ar līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% 
(piecdesmit procenti) apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā fi-
nansējuma apmēra. 

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

Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai 
piekritīgos zemes gabalus
Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai 
piekritīgos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu - 
 - 3864 001 0181 – 5.1 ha platībā;
 - 3864 004 0022 – 4.9 ha platībā.
Par zemes gabala nomnieku var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā perso-
na, kura iesniegusi iesniegumu par zemes gabala nomu. 
Ja pieteiksies vairāki pretendenti uz vienu zemes gabalu, tiks rīkota 
nomas tiesību izsole.

Informācijai: Nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova (Mob. 
tālr. 27803039), vai griezties Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, 
Rugāju novads, Rugāju pagasts). 

Izbūvēs jaunu autobusa pieturu 

       Rugāju novada dome ir saņēmusi informāciju 
no VAS „Latvijas valsts ceļi” par tehniskā projekta 
izstrādes uzsākšanu projektam „Autobusu pieturas 
projektēšana uz a/c P36 Rēzekne – Gulbene, km 48,8 
(Ozolnes)”. Projektā tiks paredzēts demontēt esošo pieturvietu „Darbnī-
cas” un izbūvēt jaunu pieturvietu „Ozolnes” pie krustojuma uz Liepar-
iem.
          Jautājums par jaunas pieturvietas izveidi ir aktuāls vairākus gadus, 
īpaši Lieparu iedzīvotājiem, kas izmanto sabiedrisko transportu. Bal-
stoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 “Sa-
biedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 
6.2.punktu, nav iespējama jaunas pieturvietas “Ozolnes” izveidošana, 
kā to vēlas iedzīvotāji, vienlaicīgi saglabājot esošās pieturvietas “Darb-
nīcas” un “Papurne’’.
     Izvērtējot iedzīvotāju vajadzības un pasažieru koncentrēšanos, 
tiks demontēta pieturvieta “Darbnīcas” un izveidota jauna pieturvieta 
“Ozolnes”. Savukārt pieturvietas “Papurne” izvietojums netiek mainīts.

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa
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Par pašvaldības grants ceļu būvniecību vai pārbūvi LAD programmas ietvaros

  Grants ceļu 
būvniecības

  vai pārbūves atlases

 Benislava –Blāzma
 7,000 km

 Ozolnes – Liepari
 2,430 km

 Zeltiņi – Ilganči - 
Medņi

 4,200 km

 Pelnupe – Osa
 1,800 km

 Egļusala – Žeivenieki
 5,705 km

  Ceļa piederība

  Ceļa seguma veids

  Ceļa tehniskais 
  stāvoklis

 atbilst  atbilst  atbilst  atbilst  atbilst

 Grants (šķembu)  Grants (šķembu)  Grants (šķembu)  Bez seguma  Grants (šķembu)

 slikts  slikts  slikts  slikts  slikts

  Ekonomiski aktīvo 
  vienību skaits

14

2,00 (pret 1 km) 1
12

4,94 (pret 1 km) 4
9

2,14 (pret 1 km) 2
9

5,00 (pret 1 km) 5
22

3,86 (pret 1 km) 3

  Integrēta tipa projekti 0

0
0 0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

0 0

  Uzņēmumu skaits,  
  kas nodarbojas ar 
  nelauksaimniecisko 
  uzņēmējdarbību

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

  Lauksaimniecības 
  zemju platības ha

552,3068
78,90 (pret 1 km) 2

200,26
82,41 (pret 1 km)

131,6261
31,34 (pret 1 km)3 1

329,274
182,93 (pret 1 km) 5

530,61
93,01 (pret 1 km) 4

  Lauksaimniecības 
  dzīvnieku skaits
  (dzīvnieku vienības)

72,00

10,29 (pret 1 km)
2

133,70 87,46 38,00 57,77

55,02 (pret 1 km) 20,82 (pret 1 km) 21,11 (pret 1 km) 10,13 (pret 1 km)
5 3 4 1

  Skolēnu pārvadājumu 
  nodrošināšana

Jā
1 1

Jā
1

Nē
0

Jā
1

Jā
11 0 1 1

  Mājsaimniecību skaits, 
  kas izmanto ceļu 
  ikdienā

8

1,14 (pret 1 km)

2 6 5 7 4

2,47 (pret 1 km) 1,19 (pret 1 km) 3,89 (pret 1 km) 0,70 (pret 1 km)
4 3 5 1

  Kopā punkti 8 17 9 20 10

  Prioritāra secība pēc 
  izvērtētām vietām

5. vieta 2. vieta 4. vieta 1. vieta 3. vieta

        18.08.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.475. paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu būvniecību  vai pārbūvi atbilstoši teritorijas plānošanas 
dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības  plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Pri-
oritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar 
pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem.
      2016.gada 21.aprīlī Rugāju novada dome apstiprināja pašvaldības grants ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus. Maija mēnesī domē 
tika saņemti 16 iesniegumi no vietējām zemnieku saimniecībām un saimnieciskās darbības veicējiem par pašvaldības ceļu būvniecību vai pārbūvi. 
2016.gada 10.maijā notika apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem par pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu. Apspriedes mērķis 
bija vienoties par pašvaldības lauku ceļiem, kurus nepieciešams iekļaut būvniecībai vai pārbūvei prioritāri virzāmo ceļu sarakstā Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Attīstības un plānošanas nodaļas 
speciālisti izvērtēja un aprēķināja iesniegtos iesniegumus pēc domes sēdē apstiprinātajiem pašvaldības grants ceļu būvniecības vai pārbūves atlases 
kritērijiem:

      Pieteiktie grants ceļi ir  sarindoti būvniecībai vai pārbūvei prioritārā secībā, kuri tika domes sēdē apstiprināti, lai pašvaldība varētu pretendēt uz 
līdzfinansētu ES atbalstu. (lēmumu skatīt www.rugaji.lv)

  Pagasts

  Lazdukalna

  Lazdukalna

  Rugāju

  Pelnupe - Osa   Bez seguma

  Autoceļu nosaukums   Ceļa seguma veids   No km   Līdz km   Garums km

  Lazdukalna

  Rugāju

  Ozolnes - Liepari

  Egļusala - Žeivinieki

  Zeltiņi – Ilganči - Medņi

  Benislava - Blāzma   Grants (šķembu)

  Grants (šķembu)

  Grants (šķembu)

  Grants (šķembu)

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  0,624

  1,800

  2,430

  5,705

  4,200

  7,624

  1,800

  2,430

  5,705

  4,200

  7,000

      Domē turpināsies darbs pie dokumentācijas sagatavošanas – ceļu mērīšanas, reģistrēšanas zemesgrāmatā, iepirkumu veikšanas, tehnisko projektu 
izstrādes u.c. prioritārā secībā noteiktajiem ceļiem. 
     Rugāju novadam pašvaldības grants ceļu būvniecības vai pārbūves projektu realizēšanai pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts 630 000,00 EUR 
(seši simti trīsdesmit tūkstoši eiro), (MK 18.08.2015. noteikumu Nr.475. 1.pielikums). To noteica vairāki kritēriji: novada grants ceļu kopgarums, 
novada kopējās laukaugu platības un novada kopējais lauksaimniecības dzīvnieku skaits.  Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanos. 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Lonija Melnace

Apstiprinātie Rugāju novada pašvaldības grants ceļi/ceļa posmi prioritārā secībā:
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APSTIPRINĀTI
ar Rugāju novada domes 

2016. gada 21. aprīļa lēmumu Nr.72

PRECIZĒTI
ar Rugāju novada domes 

2016. gada 12. maija lēmumu Nr.74

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rugāju novada Rugāju pagastā                                                                          

21.04.2016.   
                                                                                                                                                                                                                                  

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 4. daļu; 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,25.pantu; 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299. „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu; 

Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu;Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Nr.4/2016

     Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādu 
grozījumu:
     papildināt saistošos noteikumu ar 20.2 punktu šādā redakcijā:
   “20.2 Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādēs.
20.21. Uz pabalstu ēdināšanai (pusdienām) profesionālās izglītības iestādēs var pretendēt ģimenes (personas), kuras šo noteikumu noteiktajā kārtībā ir atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām.
20.22. Pabalstu ēdināšanai (pusdienām) profesionālās izglītības iestādēs mācību gada laikā piešķir izglītojamajam, kurš mācās kādā profesionālās izglītības iestādē 
klātienē un kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
20.23.  Pabalstu ēdināšanai (pusdienām) piešķir ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1.50 (viens euro, 50 centi) apmērā vienā dienā. 
Pabalstu piešķir uz mācību gadu.
20.24. Lai pieteiktos uz pabalstu, personai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums.
20.25. Pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī pārskaitot pabalsta apmēra summu uz profesionālās izglītības iestādes kontu.”

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

 1. Īss projekta satura izklāsts.

 2. Projekta nepieciešamības pamatojums  Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu normu, kas paredz pabalsta ēdināšanai profesionālās 
 izglītības iestādēs piešķiršanas principus un apmēru.

 3. Informācija par plānoto projekta 
     ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

 5. Informācija par administratīvajām 
     procedūrām

 Saistošie noteikumi papildina 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju no-
 vada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” noteikto sociālās palīdzības pabalstu veidus, to personu 
 loku, kurām ir tiesības saņemt šo palīdzību, saņemšanas principus un pabalsta apmēru.

 Finansējums no pašvaldības novirzītajiem līdzekļiem sociāliem pabalstiem.

 Būtiski neietekmē.

 Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

 6. Informācija par konsultācijām ar 
     privātpersonām

 Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja S. Kapteine
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APSTIPRINĀTI
ar Rugāju novada domes

2016. gada 21. aprīļa lēmumu Nr.73

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

21.04.2016.                                                                                                                                                                                                                             Nr. 5/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 
„Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:

     1. izteikt 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.1. Pabalstu ēdināšanai (pusdienām) vispārējās izglītības iestādēs mācību gada laikā piešķir Rugāju novada pašvaldības apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma 
maksas apmērā izglītojamajam, kurš mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā. Pabalsts izglītojamajam, kurš 
mācās cita novada izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā ir noteikts Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.8/2013 Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem.”
     2. svītrot 11.punktu.

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada 
pašvaldības pabalstiem

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

 1. Īss projekta satura izklāsts.   Saistošie noteikumi precizē 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par 
  Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” pašvaldības pabalsta ēdināšanai piešķiršanas un  
  saņemšanas principus, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šo palīdzību.

 2. Projekta nepieciešamības 
     pamatojums

  Saistošajos noteikumos precizēta pašvaldības pabalstu saņemšanas kārtība, papildināts ēdināšanas  
  pabalsta saņēmēju loks, iekļaujot atsauci uz 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 
  Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.

 3. Informācija par plānoto projekta 
     ietekmi uz pašvaldības budžetu

  Ņemot vērā, ka grozījumos ir paredzētas, galvenokārt, redakcionālas izmaiņas, tad ietekme uz
  pašvaldības budžetu nav būtiska.

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

  Būtiski neietekmē.

 5. Informācija par 
     administratīvajām procedūrām

  Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

 6. Informācija par konsultācijām ar
     privātpersonām

  Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja S. Kapteine

UZMANĪBU! 
Laika posmā no 2016. gada 6. - 8. un 13. - 14. jūnijam Latviju šķērsos dažāda veida militārās tehnikas vienības, 

tai skaitā kājinieku kaujas mašīnas “Stryker“, kas ASV 2. kavalērijas 
pulka mācību maršā “Dragoon Ride“ no Vācijas dosies uz Igauniju. 
Plānots, ka šī gada 8. jūnijā vairākas militārās tehnikas vienību 

kolonnas šķērsos Rugāju novadu. Tehnikas pārvietošanās laikā, Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija sadarbībā ar 
Valsts policiju nodrošinās satiksmes kontroli un ar drošību saistītas funkcijas. 

Informācija no Aizsardzības ministrijas
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Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” šī gada 14. maijā aicinā-
ja interesentus piedalīties akcijā  “Atvērtās dienas laukos”. Iespēju 
piedalīties akcijā izmantoja arī Z/S “Baķi”. Saimniecība atrodas ļoti 
ainaviskā un iekoptā vietā - Bolupes kreisajā krastā, Rugāju novadā. 
Tā savu darbību uzsākusi nesen – 2013. gadā. Bolupes piekrastes 
pļavās ganās vairāk nekā 100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu. Ap-
meklētāji var apskatīt arī trušus, kazlēnus un iztaujāt saimniekus, 
Aivaru un Māru Baķus,  par to, kā ir dzīvot laukos.  
(Uz jautājumiem atbild Aivars Baķis). 

Piedalās akcijā “Atvērtās dienas laukos“

Pagājušajā gadā piedalījāties “Ziemeļlatgales uzņēmēju dienās 
2015”, bet šogad iesaistījāties arī akcijā “Atvērtās dienas laukos”. 
Kādos pasākumos vēl ņemat vai plānojat ņemt dalību? 
Piedalāmies “Aitu dienās” Rūjienas novadā. Arī LAAA (Latvijas aitu 
audzētāju asociācija) pasākumos. Piedalījāmies uzņēmēju dienās Balvos, 
pirms tam arī Siguldā. Esam Zemnieku saeimā un uzturam kontaktus ar 
Lauku ceļotāju.

Runājot par akciju “Atvērtās dienas laukos” – kādi iespaidi palika 
pēc dalības šajā pasākumā? 
Pie mums ieradās jauki cilvēki. Šogad pat no Kuldīgas. Brauc tādi, kam 
patiesa interese par dzīvi laukos vai arī par aitām. Mēģinām pateikt, 
ka esam atraduši izcilu dzīves modeli pensionāriem. Aktīvs, veselīgs 
dzīvesveids, nav materiālu problēmu, patīkami aizpildīts laiks. Mums 
aizejot pensijā dzīve nebeidzās. Tad drīzāk bija sākums jaunam projek-
tam un dzīvesveidam.

Kā radās ideja par aitu audzēšanu? 
Kad tuvojās laiks doties pensijā, sākām domāt kā tad aizpildīsim laiku. 
Bija skaidrs, ka dzīve pensionāram pilsētas daudzstāvu mājā nemaz nav 
laba. Jāatrodas laukos, pie dabas un apkārt jābūt notikumiem. Un aitiņa 
arī tāds jauks dzīvnieks.  Ja vēl kaut ko iespējams nopelnīt – pavisam 
labi. Sākumā gribējām nopirkt dažas aitiņas, bet nopirkās 67. Tagad ir 
lauku saimniecība, kas darbojas itin labi. 

Jums ir gan liels aitu ganāmpulks, gan arī vaislas truši. Dzīvnieciņi 
prasa lielas rūpes, kā ikdienā sadalāt darbus? 
Fermā esam kopā. Bet darbi automātiski sadalījušies. Abiem pietiek ko 

“Bija arī tā, ka pirms uzradās aitas, redzēju sapni, ka 
Bils Geitss gana aitas. Pats biju programmētājs un 

Bils Geitss tomēr man autoritāte, pie tam esam viena vecuma. 
Laikam mājiens no augšas, ka aitiņas ir kaut kas labs, “ stāsta A. Baķis. 

darīt. Daudzreiz jābūt divatā – kad dzimst jēri, kad aitas jāšpricē, kad 
jāgriež nagi, kad ganāmpulks jāsadala ... Pēdējās dienās divatā būvējām 
vasaras aplokus. Uzstādījām elektriskā gana žogus. Man vairāk traktora, 
celtniecības, elektrības un citas lietas, Mārai truši un daudz kas cits. Pats
kauju dzīvniekus, ja vajag sev vai tuvākajiem radiem. Paši veicam visu 
aitu uzskaiti, gan radu rakstus jēriem, gan ekonomisko pusi.

Jūs savā saimniecībā labprāt uzņemat arī apmeklētājus. Kas, jūsu-
prāt, interesantus piesaista saimniecībā? Mazākajiem apmeklētā-
jiem droši vien tā ir iespēja dzīvnieciņus aptaustīt, samīļot... kā ar 
cita vecuma apmeklētājiem? 
Mēs nepiedāvājan naktsmītnes vai citas izklaides. Ir iespēja pabūt ar 
draudzīgiem dzīvniekiem – jēriņiem, trusīšiem, kazlēniem. Sarunas ar 
dzīvniekiem patīk visiem.  Daudzi apmeklētāji brauc mācīties aitkopī-
bu. Ir arī daži, kuri grib parunāt par to, kā cilvēki jūtas laukos. Tradi-
cionālais jautājums – “Vai meža vidū nav garlaicīgi?” Atbildam, ka nē. 
Būt Rīgā ir daudz garlaicīgāk.

Teksts:Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva

Arī Rugāju novadā svinīgi atklāts Ziemeļlatgales velomaršruts Nr. 34 „RYPOJ VASALS!”

       21.maijā svinīgi tika atklāts 
Ziemeļlatgales velomaršruts 
Nr.34  „RYPOJ VASALS!” Rugā-
jos. Atklājot velomaršrutu, Rugā-
ju novada domes izpilddirektore 
Daina Tutiņa, izteica gandarīju-
mu par veiksmīgi organizēto sa-
darbību piecu novadu pašvaldību 
starpā, kas vainagojies ar rezu-
ltātu - marķētu velomaršrutu, kas 
vijas 169 km garumā cauri Rugā-
ju, Kārsavas, Baltinavas Viļakas 
un Balvu novadiem.
      Velomaršruta ideja radās

darbā. Orientēšanās sacensības ar lielu atbildību un rūpību gatavoja 
Madara Janiša, Andris Kudurs, Renāte Dobrovoļska un Dāvis Stivriņš. 
Riteņbraucēju pulciņa dalībnieki, Žaņa Pērkona vadībā, bērniem bija 
saorganizējuši interesantu velo veiklības stafeti.

Teksts: Mārīte Orniņa
Foto: no personīgā arhīva

satiekoties piecu novadu pašvaldī-
bu tūrisma attīstības speciālis-
tiem. Rugāju novadā idejas at-
tīstītāja ir Uzņēmēj darbības un 
tūrisma attīstības centra vadītāja 
Mārīte Orniņa. Uzreiz pēc velo-
maršruta atklāšanas, tika dots starts 
pirmajiem 20 velomaršuta braucēji-
em, lai velo orientēšanās sacensībās 
iepazītu Rugāju tuvāko apkārtni. 
Rugāju novada vidusskolēni bija 
sagatavojuši interesantu trasi ar 
kontrolpunktiem. Jauniešiem šī bija 
pirmā darba pieredze brīvprātīgajā 

ELITES klasē
1. vieta - Gatis Orniņš
2. vieta - Rihards Krilovs
3. vieta - Artūrs Ozoliņš

HOBIJA klasē
1. vieta - Guntis Garbackis

BĒRNU klasē
1.vieta -  Marika Garbacka
2. vieta - Elvita Rizena
3. vieta - Lauris Sīlis

Velo orientēšanās sacensību “Rypoj vasals“ rezultāti 

2. vieta - Endija Garā
3. vieta - Meldra Pērkone
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Rugāju jaunieši aizvada pozitīvu dienu „Zelta 
zivtiņas čempionātā 2016”

        27. aprīlis bija viena no 
gaidītākajām Rugāju novada vi-
dusskolas 11. klases skolēnu di-
enām mācību gadā. Dzeltenā krāsa 
pufīgajos meiteņu svārkos, zivs 
formas plakātos, kā arī minjonu 
tērpos pagaidām klusi čukstēja, ka 
gaidāms brauciens uz Jāņa Daliņa 
stadionu Valmierā, kur nu jau asto-
to reizi risināsies skolēnu sporta un 
prāta spēles „Zelta zivtiņas čempi-
onāts 2016” pusfināla sacensības 
un ne tikai čaklā gatavošanās, bet 
arī veiksme noteiks to, vai sīvā 60 
klašu konkurencē Rugāju skolēni 
būs tie, kas iekļūs labāko astoņpad-
smitniekā.
             Par laimi, vēsais pavasara rīts 
nevienu nenobiedēja, tas patiesībā 
čempionāta dalībniekus pat veikli 
apmānīja – diena bija karsta, bez 
nokrišņiem un saules pēdas dienas 
beigās bija manāmas gandrīz ikvie-
na skolēna sejā.
      Pasākuma atklāšanā, gājiena 
laikā 11. klases komandas „Dzelte-
nais spēks” talismani – minjoni 
– sadraudzējās ar „Zelta zivtiņas” 
talismanu – kustīgo lāci. Liels 
bija klātesošo pārsteigums, kad, 
nonākot stadionā, uz skatuves 
skolēnus sagaidīja šī gada dziesmu 

konkursa „Eirovīzija” Latvijas 
pārstāvis Justs ar savu muzikā-
lo priekšnesumu. Tomēr tas bija 
tikai sākums vienai sportiskai, 
aizraujošai, atraktīvai un smieklu 
pārpilnai dienai. Vienkārša nebija 
ne orientēšanās mežā ar pareizo 
atbilžu atzīmēšanu uz kontrol-
kartes, ne spēles „Mugurķeris”, 
„Ekrānšāviņš”, „Ātrā strāva” un 
citas, ne arī stafete. Komanda 
„Dzeltenais spēks” bija vienis-
prātis – mācīties, gūt zināšanas 
dažādās sfērās ir ļoti svarīgi!
         Par jautru noskaņu pasā-
kuma laikā parūpējās televīzi-
jas raidījumu vadītājs, „Ghetto 
games” kreatīvais direktors un 
neloģisko jautājumu uzdevējs 
Renārs Zeltiņš, ar kuru pašbilde 
šajā dienā tapa gandrīz ikvien-
am pasākuma apmeklētājam. 
Skolēni atpazina arī reklāmu 
varoņus Zē un Zī, kuri vēl jop-
rojām bija uzticīgi hipiju stilam.
        Lai gan astoņpadsmitniekā 
iekļūt neizdevās, 11. klases 
skolēni jau ir nolēmuši izmantot 
„Otro iespēju”, lai tomēr nokļūtu 
„Zelta zivtiņas” finālā Jūrmalā un 
ar smaidu atceras vienu no pēdē-
jām aprīļa dienām, kas pavadīta 

brīnišķīgā, saliedējošā pasākumā. Lūk, ko par to saka paši skolēni:
Aigars: „Bija ļoti forši! Daudz neatkārtojamu emociju, mūzika, spēles, 
gaisotne radīja īpašas sajūtas. Arī vieta izvēlēta ļoti efektīga.”
Krista: „Tā bija lieliska iespēja kopā ar klasi pildīt dažādus uzdevumus 
un pretī saņemt pozitīvas emocijas.”
Inese: „Pasākums bija iespēja mums visiem gan izklaidēties, gan parādīt 
zināšanas. Domāju, ka mums noteikti to vajadzētu atkārtot, jo sajūtas, tur 
atrodoties, bija neaprakstāmas! Turklāt satikām Renāru Zeltiņu, kas visus 
uzmundrināja.”
Krišjānis: „Fantastisks pasākums!”
Sanda: „Čempionāts bija liels piedzīvojums, saņēmu maksimāli daudz 
pozitīvu emociju. Tas, manuprāt, saliedēja klases kolektīvu, viens otru 
ļoti atbalstījām. Mēs ne tikai izklaidējāmies, bet arī pildījām āķīgus uzde-
vumus, rēķinājām. Lieliski pavadīta diena!”

Teksts: Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja Inga Garā

Rugāju novada vidusskolas 11.klases skolēni 
kopā ar audzinātāju Ingu Garo

Mēs par stipriem Rugājiem!

          Ar šādu devīzi biedrība „Mēs varam” Rugāju no-
vada vidusskolas 1.- 4. klašu skolēnus aicināja 24. maijā 
doties ārā no skolas soliem un izbaudīt dažādas interesan-
tas kustību aktivitātes brīvā dabā.
        Pasākums norisinājās Latvijas Veselības nedēļas 
ietvaros,kuras moto vēstī būt stipriem ne tikai skolā , bet 
arī dzīvē. Koordinatore Daiga Brezinska, jau iepriekš 

informējot dalībniekus 
par pasākumu, solīja, ka 
būs interesanti. Pēc aktī-
vi pavadītās dienas viņas 
domas apstiprināja arī 
skolēni. Bērni atzina, ka 
bija izveidota laba trase, 
izdomātas interesantas 
aktivitātes, jeb- tas bija 
kaut kas jauns un nebi-
jis. Daudziem patika 
azartiski maldīties no 
taras kastēm būvētajā 
labirintā. Sajūsmu izpel-
nījās arī ar īpašu ma-
teriālu apklātais slapjais 
slīdkalniņš, kurā varē-
ja uzrāpties ar virvju 
palīdzību un tad mesties 
jautrā nošļūcienā. Trasē 
netrūka arī citu asprātī-
gi veidotu šķēršļu. Bija 
jāliek lietā gan veiklība, 
gan prāts lai šķērsotu 
bedres un grāvjus, ne-
sapītos „zirnekļu tīklos”, 
tiktu pāri autoriepām 
un siena ruļļiem, izlīstu 
cauri iekārto  maisu bar-
jerām un veiktu ieme-
tienus basketbola grozā.
      Pēc trases veikšanas 
bērniem labi garšoja 
pašu ceptās desiņas un

organizatoru sagatavotais rabarberu dzēriens. Brīvajā laikā 
gandrīz visi vēlreiz devās trasē, lai padarbotos sev tīkamāka-
jos uzdevumos vai arī uzspēlētu bumbu. Dienas aktivitātes 
drošākas darīja arī jaukās un laipnās mediķes Ivetas klātbūt-
ne,kura bija gatava sniegt palīdzību, ja vien kādam to va-
jadzētu. Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma sertifikātu un 
īpašu meistara Kārļa Brūvera gatavotu suvenīru. 
         Pasākums bija ļoti nopietni un atbildīgi sagatavots , 
tādēļ tas izdevās lieliski, motivējot mūs pavadīt laiku aktīvi 
un lietderīgi. Jāteic, ka 1. un 2. klases skolēni biedrības or-
ganizētajā veselības nedēļā piedalījās jau rudenī, kad nedēļas 
gaitā katru dienu uzsāka ar atraktīvu un jautru rīta rosmi.
        Rugāju novada vidusskola ir gandarīta par Daniela 
un Gabriela Brezinsku vecāku iniciatīvu un biedrības „Mēs 
varam” ieguldīto darbu un laiku, kā arī par z.s. „Dālders” 
sniegto atbalstu šādu aktivitāšu rīkošanā. Un viņi patiešām 
var, liekot arī citiem aizdomāties-tu taču arī vari!  

Teksts: Rugāju novada vidusskolas 
4.klases audzinātāja

Agita Kukurāne

Foto: no personīgā arhīva

Viens no šķēršļiem, kas bija jāpārvar skrējiena dalībniekiem

Foto: Mārīte Orniņa 
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Piedalās bērnu un jauniešu radošajā festivālā

        Rugāju novada vidusskolas divi deju kolektīvi šogad piedalījās 
starpnovadu tautas deju kolektīvu skatē. 1.- 4. klašu dejotāji skatē iegu-
va 1. pakāpi,  jauniešu deju kolektīvam skatē 2. pakāpe. 
       20. maijā visi dejotāji  devās uz Balviem, lai piedalītos bērnu 
un jauniešu radošajā festivālā. Sākumskolas dejotāji šādā pasākumā 

pasākumā piedalījās pirmo reizi. 
Dienā ne tikai veiksmīgs darbs 
mēģinājumos, bet  arī atpūta . 
Pārtraukumā varēja iegādāties 
gardo cukurvati un popkornus, 
daudzi šo iespēju arī izmantoja. 
Ar lielu prieku bērni devās pie-
pūšamajās atrakcijās. Interesenti 
radošajās darbnīcās, izmantojot 
tautiskus elementus, sev izgata-
voja piespraudītes no ādas. Citi 
no pasākuma mājās devās ar glī-
tu, tautiskiem ornamentiem izšūtu  
rokassprādzi.
      Vakarā, saposušies tautu tēr-
pos, rugājieši  kopā ar citiem 
kolektīviem dejoja svētku kon-
certā. Pēc koncerta mazie dejotāji 
priecājās diskotēkā.
      Radošajā festivālā piedalījās 
1-4.klašu dejotāji- Ralfs Aleksan-
drovs, Rinalds Dobrovoļskis, Elī-
na Garā, Kaspars Steļmačonoks, 

Beāte Ančāne, Laura Dārzniece, 
Karīna Trimalniece, Kristers Auz-
iņš, Elizabete Brezinska, Rait-
is Kontovs, Aivars Leišavnieks, 
Samanta Sproģe, Raivis Vīk-
sniņš, Patrīcija Apšeniece, Aleksis 
Galkins, Gerda Sietniece, Marta 
Felicita Sņegova, Eduards Dārziņš.  
Jauniešu deju kolektīvā koncertā 
dejoja Dārta Stivriņa, Aivita Žogo-
ta, Karīna Semjonova, Ritvars 
Dobrovoļskis, Reinis Ozoliņš, 
Armands Smirnovs, Dmitrijs 
Daņilovs, Kristiāns Arulis, Vairis 
Štāls, Astra Smirnova, Rūta Kris-
ta Pērkone, Alise Romāne, Klinta 
Kočāne, Oskars Kononovs, Renāte 
Dobrovoļska, Dāvis Stivriņš.

Teksts: Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja Astrīda Circene

Foto: Iveta Arelkeviča 

Gūst panākumus valsts mēroga 
olimpiādē

Rugāju novada skolu audzēkņi šajā mācību gadā aktīvi piedalījušies 
mācību konkursos un olimpiādēs, sasniedzot labus rezultātus. Arī 
Rugāju novada vidusskolas 12. klases skolnieks Deniss Daņilovs, 
veiksmīgi startējis valsts krievu valodas olimpiādē. Jaunietis ieguva 
1. vietu, saņēma medaļu, diplomu un balvas. Savukārt, skolotājai 
Natālijai Garajai piešķirts Valsts izglītības satura centra Atzinības 
raksts par skolēna sagatavošanu olimpiādei. 

Esi sasniedzis ļoti labus rezultātus krievu valodas olimpiādē. Jūti 
gandarījuma sajūtu par paveikto darbu?
Protams, ka ir prieks par saviem panākumiem un dubultprieks, ka panā-
kumus esmu spējis gūt ar savu prātu.

Valsts olimpiādē piedalījies pirmoreiz? 
Uz šo pašu krievu valodas olimpiādi esmu bijis arī iepriekš. Divreiz 
esmu piedalījies valsts matemātikas olimpiādē.

Kā gatavojies olimpiādei?
No vienas puses nevarēju zināt, kas ir svarīgākais, ko mācīties olimpiādei, 
tomēr šo to pastudēju no gramatikas. Patiesībā nekas diži jauns nebija 
jāmācās, tā kā gatavojos vairāk morāli.

Kas, tavuprāt, ir jāievēro, lai gūtu labus rezultātus konkursos un 
olimpiādēs?
Galvenais ir mērķtiecība. Jāpārvar slinkums un jācenšās darbu veikt no 
sirds.

Foto no apbalvošanas ceremonijas pasākuma Rīgā

Parasti pavasaris ir tas laiks, kad mācīties nemaz negribas. Kā Tu 
sevi disciplinē? 
Mēģinu sev iestāstīt, ka, ja darbam pielikšu pūles, tad tas nesīs augļus. 

Tūlīt klāt būs brīdis, kad absolvēsi Rugāju novada vidusskolu. Vai 
jau esi izdomājis, kāds būs turpmākais studiju ceļš? 
Domāju, ka matemātika man ir piemērotākais studiju virziens, tādēļ 
visticamāk studēšu to Latvijas Universitātē.

Rugāju novada skolu skolēnu sasniegtie olimpiāžu un konkursu rezultāti, 
apkopotā veidā tiks publicēti jūnija “Kurmenītes“ numurā. 

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva

Izlaidumu laiks ir klāt! 
Laipni aicināti būt kopā un sumināt 2016. gada 

Rugāju novada skolu absolventus!

Rugāju novada Eglaines pamatskolas izlaiduma svinīgais brīdis 
2016. gada 10. jūnijā plkst. 19:00 Lazdukalna saieta namā

Rugāju novada vidusskolas 9. un 12. klases izlaiduma svinīgais brīdis 
2016. gada 11. jūnijā plkst. 19:00 Rugāju sporta centrā 
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Rugāju novada Mazuļu salidojums nosvin 
piecu gadu jubileju

Divas mazas kājiņas tipināt jau sāk,
Divas mazas rociņas tēti apkampt māk.
Māmiņai Tu uzsmaidi, rokas pretī sniedz,
Ieklausies ko saka tā, visu vērā liec.
Uz Taviem maziem pleciņiem gadu nasta krāsies.
Kad pirmais gadiņš aizritēs, tā vietā otrs stāsies!

        Jau piekto gadu pēc kārtas, pavasara ziedoņa laikā, Rugāju no-
vada mazuļi pulcējās Mazuļu salidojumā “Bērniņš ienācis pasaulē”, 
lai iepazītos, sadraudzētos, kopīgi rotaļātos un atpūstos.
          Uz salidojumu tika aicināti 18 Rugāju novadā deklarētie bērniņi, 
kuri dzimuši 2015.gadā. Visapkārt zaļoja bērzi, ziedēja ievas, skanēja 
dziesmas un bērnu smiekli. Gandarījums par kopā būšanas prieku bija 
redzams ne tikai galveno viesu, bet arī mazuļu vecāku, vecmāmiņu un 
citu tuvinieku sejās.
          Arī salidojuma dalībnieces Viktorijas Kraučas mamma pasākumu 
atzina par izdevušos. “Varu teikt ļoti lielu paldies pasākuma vadītā-
jai par patīkama noskaņojuma radīšanu, kas tiešām atbilda pasākuma 
mērķim un auditorijai. Manuprāt, jauks un pat nepieciešams pasā-
kums bērniem un viņu vecākiem, lai kaut nedaudz atbrīvotos no ik-
dienas darbiem un rūpēm,  un iepazītu vienam otru - kā bērniem, tā 
arī vecākiem. Domāju, ka pasākuma galvenie varoņi, mazie ķipari, 
izbaudīja šo dienu, bet vecāki guva ļoti lielu prieku vērojot savu bērnu 
emocijas pasākuma laikā,“ pastāstīja Anželika Razgulova. 
         Paldies Arvitai Lonskai, Marikai Garbackai, Meldrai Pērkonei un 
skolotājai Velgai Smoļakai, par dziesmām, kas izskanēja pasākumā. 

Teksts, foto: Agrita Luža 

Mazuļu salidojuma dalībnieki kopā ar vecākiem un pasākuma 
vadītāju Lieni Pipuri

Pēc pasākuma oficiālās daļas, salidojuma mazie viesi un viņu vecāki varēja 
nogaršot īpašo Mazuļu salidojuma piecu gadu jubilejas torti

Rugāju novada jauktais koris aktīvi koncertē

      Jau daudzus gadus Rugāju no-
vada jauktais koris Ziemassvēt-
kos, Lieldienās un Vasarsvētkos 
koncertē Rugāju novada dievna-
mos. Laika gaitā koris ir apguvis 
plašu garīgo dziesmu repertuā-
ru. Kolektīva sastāvā ir dažādu 
konfesiju pārstāvji, nu ir priecīgi 
visi dalībnieki, jo aizvadītajos 
Ziemassvētkos koris pirmo rei-
zi koncertēja Balvu Evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā kopā ar izcilo 
tenoru Jāni Kurševu. Esam priecī-
gi dziedāt garīgās dziesmas un 
esam pārliecinājušies, ka tās ir 
ļoti līdzīgas gan katoļticīgajiem, 
gan luterāņiem.
       Arī šogad neizpalika dziedāša-
na Lieldienās Rugāju Vissvētākās 
Jaunavas Marijas Bezvainīgās 
Sirds Romas katoļu baznīcā, kur 
mūs, kā vienmēr, ar smaidu un 
prieku sagaidīja priesteris Alberts 
Budže. Dziesmas izdziedājām 
pirms dievkalpojuma, noslēgumā 
tikām aicināti iznākt pārējo 
baznīcēnu priekšā, saņēmām 
pateicības vārdus, kā arī pries-
teris mūs katru apdāvināja ar 
svetītu Lieldienu olu. Koncertu 
noslēgumā jau ir izveidojusies 
tradīcija visiem kopā nodziedāt 

“Esi sveicināta, Marija!”.
      Vasarsvētkos, 15. maijā, kopā 
ar Rugāju dāmu vokālo ansamb-
li sniedzām koncertu Augustovas 
Svētās Elizabetes Romas katoļu 
baznīcā, pirms Vasarsvētku 
dievkalpojuma. Apmēram divus 
gadus  nebijām viesojušies Rugā-
ju novada Augustovas baznīciņā. 
Bija prieks tajā ienākt, jo tā atkal 
pārsteidza ar jauniem uzlabojumi-
em, sakoptību un greznumu. Tikām 
sirsnīgi sagaidīti un pavadīti.
     22. maijā kolektīvs ar Rugāju 
novada domes gādāto autobusu 
devās uz Balvu Evaņģēliski luter-
isko baznīcu, kur bijām aicināti 
dziedāt Iesvētes dievkalpojumā. 
Koris apsveica arī divas sava kol-
ektīva dalībnieces - Daci Sņegovu 
un Vitu Koškinu - Iesvētes apliecī-
bu saņemot.
        Rugāju novada jauktajam  ko-
rim un diriģentam Pēterim Sudaro-
vam ir prieks, ka tiekam aicināti 
dziedāt dievnamos. Tas mums ir 
ļoti liels pagodinājums!

Teksts: Rugāju novada jauktā 
kora dalībniece 
Velga Vīcupa

Foto: no kora personīgā arhīva

Pie Balvu Evanģēliski luteriskās baznīcas, pēc koncerta šī gada 22. maijā

Rugāju novada jauktais koris pie Rugāju Romas katoļu baznīcas
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Maija ziedonis ir īpašs laiks. Daba mostas, viss zied un šķiet pat  gaiss 
smaržo pēc pārmaiņām un jauniem izaicinājumiem. Sava veida izai-
cinājumu, piedaloties konkursā “Balvu novada Vecmāmiņa 2016”, 
pieņēma  arī Rugāju novada vidusskolas sporta skolotāja Vija Lanc-
mane. “Kronis jau nav tas galvenais dzīvē. Galvenais ir tas pieņemtais 
pārbaudījums...” vēlāk teiks konkursa dalībniece.

“Kronis jau nav tas galvenais dzīvē!“

Pastāstiet, kā jūs nonācāt šajā 
konkursā?
Konkursā mani pieteica meita Lāsma. Viņa 
man teica: “Gribēju sagādāt tev pārsteigu-
mu, bet bez tavas piekrišanas nekas ne-
sanāks”. Tā nu atļāvos sevi pierunāt un 
nonācu šajā konkursā. 

Kāds bija konkursa gatavošanās pro-
cess? 
Konkursa norises laikā kopā bija sešas 
tikšanās reizes. Tā bija sestdiena vai svēt-
diena, kā kuru reizi. Nodarbības  bija gan 
Balvos, gan izbraukuma veidā. Vispirms 
devāmies uz Aglonu, tad viesojāmies 
Leļļu muzejā Preiļos.  Tas bija interesanti – 
tikām pārģērbtas par princesēm. Nākošais 
izbrauciens bija uz Gaigalavu, uz muzeju 
pie Igauņu ģimenes. Man tur ļoti patika. 
Mūs silti uzņēma, interesanti visu rādīja 
un stāstīja, kā arī iesaistīja pašas un ļāva 
darboties. Tad braucām uz Bāku, kur bija 
jāprezentē savas dzimtas koks. Pēc tam 
nodarbības notika Balvos.

Ikdienā pasniedzat skolēniem spor-
ta nodarbības, tātad esat arī sportiska 
vecmāmiņa. Kā bija izturēt slodzi gata-
vojoties konkursam? 
Teikšu tā – bija interesanti, bet grūti. Un 
es sapratu, ka tas nav priekš manis. Domā-
ju, ka otrreiz nepiedalītos šādā konkursā. 
Jā, es ieguvu jaunas paziņas, arī pieredzi, 

Konkursa noslēguma pasākuma trešajā uznācienā, 
dejojot kopā ar mazdēlu Kasparu

bet ņemot  vērā manu darba 
apjomu, biju ļoti noslogota 
un stresaina. Un tur bija ļoti 
jāgatavojas.  Bija pat brīdis, 
kad domāju, ka jāstājas ārā 
no konkursa, bet tad sapra-
tu, ka nedrīkst tā izturēties 
pret organizatoriem. Ja jau 
reiz esi uzņēmies,  tad izturi. 
Tas bija kārtējais pārbaudī-
jums, kas bija jāaiztur.

Konkursa noslēguma 
pasākumā bija četri 
uznācieni…
Pirmais uznāciens bija kok-
teiļkleitās, kad sevi bija 
jāprezentē divu minūšu 
garumā.  Biju ļoti satrauku-
sies, jo neesmu radusi runāt 
lielas publikas priekšā. Bet 
viss noritēja veiksmīgi.  
Otrais uznāciens bija manē-
jais, jo tad bija jādemonstrē 
savs hobijs. Rādīju kā ar 
lecamauklu jālec! (smejas) 
Man patika -  skanēja mūzi-
ka, jutos savā ādā un brīvi.  

Un tad uznāciens ar 
mazdēlu kopīgā dejā! 
Tas bija trešais uznāciens, 
kurā bija jārāda priekšne-
sums.  Mazdēls Kaspars 
dejo modernās dejas, tāpēc 
abi dejojām. Šo uznācienu 
ļoti nopietni uztvēru. Tik 
nopietni, ka pat dejojot 
nesmaidīju. Man meita arī 
prasīja, kāpēc es ar tādu 
kokainu seju esot dejojusi, 
bet es pie sevis visu laiku 
skaitīju ritmu, lai kaut ko ne-
sajauktu. Bet Kaspars mala-
cis, turējās visu laiku, mums 
pat tika žūrijas simpātiju 
balva. Savukārt ceturtajā  
uznācienā bija jādemon-
strē vakartērpi. Patīkami 
bija tas, ka mūs safrizēja, 
sagrimēja, un visas izskatī-
jāmies tiešām apburošas. 

Man šķiet, ka bieži vien 
piedaloties konkursos ir 
divi varianti – vai nu uz-
vari, vai zaudē…
Man mērķis tiešām nebi-
ja uzvarēt. Labi, ka es tam 
izgāju cauri, sapratu, ka nav 

mans lauciņš. Mums visām iede-
va ielūgumus uz Latvijas vec-
māmiņu konkursu, kas nozīmē, ka 
mēs visas varam tajā piedalīties. 
Es teicu, ka mani ar tanku tur 
neaizvilktu! (smejas)

Kā ar atbalstu no apkārtējiem?
Atbalstu ļoti jutu! Arī noslēguma 
pasākuma biju patīkami pārsteig-
ta, jo bija ieradušies tādi cilvēki, 
kurus nemaz negaidīju! Man bija 
tik daudz ziedu! (smaida) At-
miņas no konkursa man ir pozitī-
vas. Protams, tas no pašas prasīja 
arī lielu spēku. 

Kādas atmiņas un sajūtas 
paņemsiet līdzi no konkursa?  
Domāju, ka to apziņu, ka šajā 
vecumā saskaroties ar grūtībām, 
mēs visas spējām ar godu iziet 
tam visam cauri. Dalībnieču vidū 
bija ļoti gudras un radošas sievi-
etes. Ar izdomu bagātas un ļoti 
izdarīgas vecmāmiņas. Ieguvu arī 
labas paziņas, jo sadraudzēties 
vienkārši nepaspējām šajās sešās 
tikšanās reizēs. Iemācījos de-
filē. Sapratu, ka vispirms ir jābūt 
pārliecinātam par to, kur tu ej, kur 
iesaisties.  Bet ja esi ticis iekšā, 
tad ir jādara un viss! (smaida)

Ko domājat par šādu konkursu 
lietderību? 
Jaunieši šādos konkursos izceļ 
skaistumu, savu jaunību. Bet mūs 
vecmāmiņas, tas izceļ no ikdienas 
rutīnas. Visām ir bērni, mazbērni, 

kuriem jāpalīdz. Mēs visas bi-
jām strādājošas vecmāmiņas, 
tāpēc varu teikt, ka konkurss 
kaut kādā ziņā lika aizmirst 
par ikdienu.  Taču pēc konkur-
sa  vēl trīs dienas nevarēju at-
gūties no stresa. 

Kas radīja stresu? 
Mēs visas bijām ļoti gatavo-
jušās. Personīgi man, stresu 
radīja tas, ka visu laiku tikām 
vērotas.  Katrā nodarbībā bija 
novērotāji – pieci sveši cil-
vēki, tas radīja uztraukumu. 
Piemēram, kad braucām pie 
Igauņu ģimenes, autobusā bija 
jāprezentē spēle. Viņi mūs 
visu laiku vēroja, klāt bija 
fotogrāfs, un arī tas neļāva 
justies brīvi. 

Bet visu esat godam 
izturējusi! 
Par to man tiešām prieks. 
Balvu kultūras nama atbalsts 
bija milzīgs. Atceros, ka žūri-
ja bija ļoti pārsteigta par to, 
ka mēs visu gatavojām pašas, 
priekšnesumos iesaistījām 
mazbērnus. Žūrijas locekle 
Drāķe teica, ka kroni varot likt 
galvā jebkurai no mums. Kro-
nis jau nav tas galvenais dzīvē. 
Galvenais ir pārbaudījums un 
tas vai tu to vari vai nevari iz-
turēt. Un godam izturēt! 

Teksts: Agrita Luža
Foto:  no personīgā arhīvaCeturtais iznāciens, demonstrējot vakartērpu
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Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcai apritēs 
100 gadi, kopš tās iesvētīšanas

Nākošgad aprīlī apritēs desmit gadi 
kopš esat šīs baznīcas vecākā. Droši 
vien esat izpētījusi baznīcas vēsturi. 
Baznīcas pamati ielikti 1913. gada 21. 
jūnijā. Iesvētīta tā tika 1916. gada 5. 
jūnijā. Rugāju apkārtnē pirmie pareiz-
ticīgie parādījās 20. gadu sākumā, tie 
nāca no Pleskavas guberņas. Šeit tad vēl 
bija Zemes banka, Pleskavas guberņa 
bija nopirkusi vairākus hektārus zemes. 
Baznīcai bija atvēlēti 40 hektāri. Zinu, ka 
baznīcas būvēšanai naudu atvēlēja pats 
Nikolajs Otrais un Latvijas pareizticī-
go baznīcas Sinode. Baznīcas teritorijā 
toreiz bija pareizticīgo skola un piemājas 
saimniecība – šķūņi, kūts, māja baznīc-
kungam. 

Kopš 1998. gada Rugāju Svētā Nikola-
ja baznīcu apkalpo priesteris Aleksan-
drs Oļipovs, bet pirms viņa ir bijuši 
vairāki priekšteči.
Jā, tā ir. 1915. gadā sāka kalpot Jānis 
Nosevičš, pēc tam bija Mīkstiņš, Kras-
nogorodskis, Basmanovs, Krapivins, 
Maksimovs. Tagad kalpo A. Oļipovs un 
mums ir sava dziedošā balstiņa, viņa sie-
va, Svetlana Oļipova. Viņam piepalīdz 
arī visi desmit viņa bērni. Baznīcas korī 
ilgus gadus dzied arī Iveta Balode. 

Ar kādu domu pati ejat uz baznīcu?
Visi domā, ka uz baznīcu jāiet tikai lūg-
ties. Bet man pirmā doma ir par to kā 
uzņemt savus draudzes locekļus, lai viņ-
iem būtu patīkami. Lai cilvēkam ieejot 
baznīcā, tiešām būtu sajūta, ka ir iegā-
jis svētvietā. Lai viņš justos omulīgi un 
rastu mieru sirdij un dvēselei. Līdz ar to, 
man baznīcas dienas pārvēršas par darba 
dienām. Taču mājās no baznīcas eju 
mierīga, jo esmu visu izdarījusi. Gandarī-
juma sajūta ir tad, kad kāds pēc 

Rugāju novads var lepoties ar vairākiem Dievnamiem. Viens no tiem ir arī 
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca, kura šī gada jūnijā atzīmēs 100 
gadu jubileju kopš tā tika iesvētīta. Gaidot nozīmīgos svētkus, uzrunāju baznī-
cas vecāko Ludmilu Loginu.

“Mēs ejam uz baznīcu lūgt Dievu tad, kad 
mums rodas kaut kādas problēmas, sāpes. 
Cenšas Dievs palīdzēt, cenšas. Bet jāiet ir 

nevis tad, kad tev kaut kas sāp, bet iepriekš 
un ar labu nodomu. Sliktajām domām 
ir bumeranga efekts. Jānāk ar skaistām 

domām un tad jau viss notiks.”

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas 
vecākā Ludmila Logina

dievkalpojuma pienāk un vienkārši 
pasaka: “Paldies, šodien bija ļoti jauki”. 

Esat rakstījusi vairākus projektus, 
kuru realizācija devusi manāmus 
uzlabojumus gan baznīcas iekšpusei, 
gan ārpusei. Zinu, ka nupat iesniedzāt 
jaunu projektu baznīcas fasādes at-
jaunošanai. 
Runājot par pirmo projektu, jāsaka 
paldies toreizējai Kultūrkapitālfonda 
Rēzeknes inspekcijas inspektorei In-
ārai Juškānei, kas mani pamudināja uz 
projektu rakstīšanu. Viņa teica: “Ļuda, 
pamēģini un Tev tas izdosies!” Tā arī 
sāku rakstīt un iesniegt projektus. Tad 
viņa man piesaistīja arhitektu Pēteri 
Blūmu, kurš veica baznīcas apsekošanu 
un palīdz arī šobrīd. Ināra uzreiz ieteica 
rakstīt Kultūrkapitāla fondam. Lai arī 
pirmais projekts netika atbalstīts pilnībā, 
tomēr ar fonda atbalstu tika sa-labots 
baznīcas caurais jumts un daļēji sakār-
totas notekcaurules un renes pie baznī-
cas. Ar Kultūrkapitālfonda atbalstu tika 
renovēts zvanu torņa kupols, bet ar Rie-
tumu bankas atbalstu renovēti abi pārē-
jie kupoli. Izmantoju arī LEADER pro-
jektu kā rezultātā tika renovēta baznīcas 
lūgšanu telpas un grīda. Ar Nīderlandes 
mazo projektu tika atremontēts skurs-
tenis, un tad politiķi baznīcai ziedoja 
700 euro krāsns iegādei.
       Pašreiz notiek arī baznīcas žoga at-
jaunošana. Taču tas gan - no pašu ziedo-
jumiem.  Visus šos darbus un projektus 
ir atbalstījusi arī Rugāju novada dome. 
Tikko LEADER programmā nodevām 
jaunu projektu, lai varētu atjaunot ba-
znīcas fasādi. Ar šo projektu ceram 
nokrāsot baznīcu tās vēsturiskajā krāsā  
- zilu.  Pirmoreiz tā tika krāsota 1935. 
gadā, un tad baznīca bija zila. 

Bet pieļauju, ka Padom-
ju laikos tā tika nokrāso-
ta dzeltena. Arī arhitekts 
Blūms ieteica baznīcu 
krāsot zilu, jo lielākoties pa-
reizticīgo baznīcas ir zilas. 

Kā ar gatavošanās darb-
iem baznīcas simtgadei?
Jau 2013. gadā sapņoju par 
to, ka baznīcai simts gadu 
jubileju jāuztaisa. Tad vēl 
jaunās grīdas nebija. 2014. 
gadā remontējām iekšpusi, 
arī krāsni uzstādījām. Tad

Tad domāju, ka uz 
iesvētīšanas simtgadi būs ko 
parādīt. Ir jau ar ko lepoties! 
(smaida) 
   Pie visiem baznīcas 
palīdzēšanas darbiem strādā 
arī citu konfesiju cilvēki, ne 
tikai pareizticīgo. Pasme-
jamies, ka tu taču neesi no 
mūsu konfesijas un strādā-
jam!

Teksts, foto: Agrita Luža

2016. gada 4. jūnijā plkst. 10:00 
Rugāju Svētā Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo 

baznīca svinēs savu 100 gadu iesvētīšanas jubileju.

Paldies visiem, kas šos gadus atbalstīja mūsu sirmo 
“māmuliņu“ un vienmēr gaidām jūs baznīcā! 

Lai Dievs jūs sargā! 

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze 
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  Dievkalpojumi  jūnija mēnesī Augustovas Svētās Elizabetes 
  Romas katoļu baznīcā
   5. jūnijā plkst. 12:00, I mēneša svētdiena
  10. jūnijā plkst. 18:00 Baznīcas nakts
  19. jūnijā plkst. 12:00  
  27. jūnijā plkst. 18:00 Nemitīgās Palīdzības Dievmātes piemiņas
       godināšanas diena. Svēto Misi svinēs vairāki priesteri, pēc 
       Mises procesija.

  
Dievkalpojumi jūnija mēnesī Skujetnieku baznīciņā

   3.jūnijā plkst.12:00 Vissvētās Jēzus sirds, lieli svētki. 
   17.jūnijā plkst.11:00 

Rugāju Sociālās aprūpes centra vadītāja saka sirsnīgu paldies Rugāju  
novada domei, Dainai Tutiņai, deju kolektīvam ,,Ķipariņi’, bērnu 

vecākiem, vadītājai Lucijai Bukšai, Rihardam Krilovam, ansamblim 
,,Pustonis’’ un skolotājai Velgai, Margitai Štālei - Krēmerei,  

par atbalstu un sadarbību  6. maija pasākumā  - Mātes dienas koncertā un 
Zviedrijas “Gnosjo Harpper” sponsoru vizītes laikā.

Neizsakāms paldies Aivaram Cibulim par ieinteresētību un atbalstu aprūpes 
centra saimniecības telpu remontā. Paldies strādniekiem – Gunāram,  

Aināram, Sergejam, Mihailam, kas veica remontdarbus. 

Paldies Rugāju novada vidusskolas 7. un 9. klases skolēniem un 
audzinātājām  par darbu talkas dienā.

Paldies visiem aprūpes centra darbiniekiem par ieguldīto darbu, lai mūsu 
klientu dienas ritētu siltā, tīrā un labiekārtota vidē.

Paldies Arnoldam Zizlānam par ziedotajiem ķiplokiem, Annai Losānei  par 
ziedoto apģērbu, Daigai Morozai, Jeremonoku ģimenei par ziedotajiem 

kartupeļiem, Veltai Garajai paldies par ķirbiem, kā arī visiem citiem 
paldies par atbalstu mūsu centra ikdienā.

SAC “Rugāji” vadītāja lūdz, varbūt, Rugāju novada uzņēmēji var 
uzdāvināt aprūpes centram āra solus un galdu. Būtu nepieciešami pieci 

soli un divi galdi, kur vasaras sezonā pasēdēt laukā mūsu klientiem.

EKSKURSIJA SENIORIEM!
Dosimies uz Rundāles pils Dārza svētkiem 2016!

Izbraukšana 2.jūlijā plkst. 06:00 no Rugājiem.
Pieteikšanās līdz 20. jūnijam pie Zinaidas (26307184), Irēnas 

(27556418)

Transporta izdevumus sedz Rugāju novada dome,
ēdināšanu, ieejas biļetes sedz paši braucēji. 

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:
Agrita Luža,

tālr.: 25446474,
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv

                             agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Rugāju novada jauktais koris un diriģents 
Pēteris Sudarovs sirsnīgi pateicas Rugāju novada 

domei, Kultūras nodaļai un šoferim Jānim Lesniekam 
par transporta nodrošināšanu braucienam uz Balvu 

Evaņģēliski luterisko baznīcu.

 “Skaties ar drosmi - uz priekšu, ar mīlestību - sev apkārt, 
   ar ticību - uz augšu.”
  

  No sirds gribam pateikties Rugāju Svētā Nikolaja 
Pareizticīgo draudzes vecākajai Ludmilai Loginai 

par ieguldīto darbu Baznīcas un Baznīcas dārza 
labiekārtošanā. Vēlam veselību, darba prieku un 

Dieva svētību katrai dienai!
Rugāju Pareizticīgo draudze

KAPUSVĒTKI 
Bēržu, Augustovas un Krišjāņu 
katoļu draudžu kapsētās

4. jūnijā plkst. 13.00 Kaupiņos
4. jūnijā plkst. 14.00 Keiseļovā
11.jūnijā plkst. 12.00  Golvaros
11.jūnijā plkst. 15.00 Līdumniekos
18.jūnijā plkst. 12.00 Saksmalē
2.jūlijā plkst. 15.00  Vārnienē                            
2.jūlijā plkst.12.00 Bēržos
9.jūlijā plkst. 15.00   Putrānos 
9.jūlijā plkst. 12.00 Lieparos
16.jūlijā plkst. 12.00 Mastareigā
16.jūlijā plkst. 15.00 Cepurniekos       
23.jūlijā plkst. 12.00 Reibānos
6.augustā plkst. 12.00  Slavītos
6.augustā plkst.15.00  Dekšņos

AICINĀM APMEKLĒT PASĀKUMUS!

22.jūnijā plkst. 20.00 Rugāju parkā aicinām uz Līgo svētku 
ielīgošanas pasākumu “Rotā Saulīt rotādama”. Piedalīsies novada

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi

23.jūnijā plkst. 22.00 Rugāju parkā kopīga Jāņu ugunskura 
iedegšana un ballēšana kopā ar grupu “Kontrasts”. Ieeja brīva.

1. jūlijā plkst. 19.00 Rugāju parkā Starptautiskā deju festivāla 
“Eima,eima..” ieskaņu pasākums “Eima dancot Rugājos...” Piedalās 

deju kolektīvi no Polijas, Ungārijas, Serbijas, Čehijas, Latvijas. 
Esiet laipni gaidīti skatīt dažādu tautu dejas. Ieeja brīva.

Visi OFFroad cienītāji tiek aicināti uz džipu sacensībām  
“RUGAJI TROPHY“ no 2016. gada 25. - 26. jūnijam Rugāju 

novada Medņos. 
Sestdien, 25. jūnijā
plkst. 11.00 starts ATV “Canam Trophy 2016” kausa izcīņā
plkst. 19.00 Dubļu skrējiens (dalības maksa 3,00 euro)
plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Galaktika” un R.P.M.

Svētdien, 26. jūnijā
plkst. 10.00 starts “Canam Trophy 2016“ kausa izcīņā

Ieeja: ziedojums 5,00 euro (summā iekļautas divu dienu sa-
censības un ieeja uz vakara balli)
Vairāk informācijas: Jānis Auziņš (29149202), 
www.4x4offroad.lv, www.trofi.lv 

Aicinām apmeklēt BAZNĪCU NAKTI 
2016. gada 10. jūnijā Rugāju novada Augustovas svētās 

Elizabetes Romas katoļu baznīcā! 
Jau plkst. 18:00 notiks svētku atklāšana. Būs pasākumi un 

nodarbības bērniem, garīgās un laicīgās mūzikas koncerts, kurā 
piedalīsies Inga Garā un Rihards Krilovs. Varēs apskatīt foto un 

video no draudzes pasākumiem, kā arī vienoties dziesmotā vakara 
jundā baznīcas dārzā pie kopīgas maltītes un ugunskura.

Tilžas un Rugāju katoļu draudzēs 

18.jūnijā plkst. 16:00 Dubļukalna kapos
25.jūnijā plkst. 14.00 Cūkusalas kapos
25. jūnijā plkst. 15.00 Kraukļevas kapos 
25.jūnijā plkst. 17.00 Auškas kapos
2.jūlijā plkst. 14.00 Čušļu kapos
9.jūlijā plkst. 16.30 Vilkavas kapos 
9.jūlijā plkst. 15.00 Stāmeru kapos
13.augustā plkst. 13.00 Upatnieku kapos
13.augustā plkst. 14.00 Silenieku kapos
13.augustā plkst. 16.30 Bolupes kapos
13.augustā plkst. 15.30 Grūzīšu kapos
13.augustā plkst. 15.00 Sebežu kapos

Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās

2.jūlijā plkst. 11.00 Kamoļkalna kapos
9.jūlijā plkst. 16.00 Benislavas kapos
17.jūlijā plkst. 13.00 Gaiļakalna kapos
23. jūlijā plkst. 12.00 Pokratas kapos
24.jūlijā plkst. 14.00 Garosilu kapos


