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Tiekas ar pārrobežu
sadarbības partneri
no Lietuvas

Lielā talka

Rugāju novadā
3. maijā no plkst. 9.00

Linda Kadakovska
Rugāju novada domes
Projektu vadītāja

Foto: Agrita Luža

Atgādinām, ka “Lielā talka 2017“ visā Latvijā
norisinājās 2017. gada 22. aprīlī, taču Rugāju
novadā, nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, talkošana tika atcelta. Informējam, ka pārceltais
talkas datums ir 2017. gada 3. maijs.
No plkst. 9.00 talkotāji, visā Rugāju novada
teritorijā, tiek aicināti pulcēties:
- pie novada domes ēkas Rugājos
- pie pagasta pārvaldes ēkas Benislavā
- pie feldšeru - veselības punkta Skujetniekos
Plānojam stādīt liepas, ozolus un kopt teritoriju. Lūgums ņemt līdzi darbarīkus un labu
omu! Talcinieki noslēgumā aicināti uz
kopēju zupas baudīšanu!

Rugāju novada domē 2017. gada 25. aprīlī uz
starptautisko sadarbības partneru tikšanos
ieradās viesi no Lietuvas. Telšai rajona pašvaldību pārstāvēja pārvaldes izpilddirektors Saulius
Urbonas, Stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas vadītāja Laima Simanauskiene
un Sociālā atbalsta un aprūpes nodaļas vecākā
speciāliste Reda Ragauskiene.
Sākot pārrunas, lietuviešu delegācija tika iepazīstināta ar Rugāju novadu – izglītības iespējām, kultūras dzīvi, tūrisma un atpūtas vietām,
kā arī ar iespējamiem sadarbības projektiem. Galvenokārt tika skarts sociālas jomas jautājums, kur
lietuviešu pārstāvjiem ir ļoti liela pieredze. Pārvaldes izpilddirektors Saulius Urbonas plaši stāstīja
par sociālās palīdzības un uzņēmējdarbības
variantiem, kas darbojas Telšai rajonā. Tika izrunāta gan viņu pozitīvā, gan arī ne tik pozitīvā
pieredze. Telšai pašvaldībā, tāpat kā Rugāju novadā, ir plašas lauku teritorijas, kurās nepieciešams

attīstīt un
sakārtot infrastruktūru, attīstīt
uzņēmējdarbību un radīt vidi, lai jaunieši nedotos
projām uz lielajām pilsētām vai ārzemēm, bet paliktu attīstīt savu dzimto vietu.
Tālāk, dodoties Rugāju ciema apskatē, lietuviešu pārstāvji bija patīkami pārsteigti par Rugāju novada attīstīto sporta jomu. Stadions jo īpaši
aizrāva novada viesus. Kā viena no sadarbības
iespējām tika izskatīta saistībā ar Rugāju novada
Eglaines pamatskolu, tāpēc, dodoties uz turieni,
tika runāts arī par speciālās izglītības programmas atbalstīšanas iespējām. Noslēdzot dienu un
pusdienojot Rugāju novada Eglaines pamatskolā,
lietuviešu pārstāvji izteica lielu vēlmi nostiprināt
šo sadarbības jautājumu un uzaicināja Rugāju novada domes pārstāvjus doties apmaiņas vizītē uz
Telšai pašvaldību. Atvadoties Telšai pārvaldes
izpilddirektors Saulius Urbonas teica ļoti nozīmīgus vārdus „Šī bija mūsu pirmā tikšanās, taču pilnīgi noteikti ne pēdējā!”

Aicina piedalīties akcijā “Grāmatas otrā elpa”
No 18. aprīļa, turpinot Bibliotēku nedēļas aktivitātes, Rugāju novada bibliotēkās (Rugāju, Lazdukalna,
Skujetnieku un Tikaiņu) notiek akcija “Grāmatas otrā elpa”.
Akcijas laikā ikviens interesents tiek aicināts ziedot bibliotēkai grāmatas un žurnālus, kas pašiem
vairs nav vajadzīgi, bet ir labā stāvoklī. Tādā veidā ar vērtīgām grāmatām mēs visi kopā papildināsim
bibliotēku fondus, dosim iespēju grāmatām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt daudzus lasītājus!
Piedalies! Mums ir svarīga Tava līdzdalība!

3. maijā no plkst. 13.00 skolēnu pulcēšanās uz
sakopšanas talku:
- Rugājos skolēnu pulcēšanās uz sakopšanas
talku Rugāju novada vidusskolas pagalmā,
- Lazdukalna pagasta Benislavā skolēnu pulcēšanās Rugāju novada Eglaines pamatskolas
pagalmā.
Rugāju novada Lielās Talkas atbildīgie:
Līga Cepurniece, tālrunis: 27808286, e-pasts:
liga.cepurniece@rugaji.lv,
Dzidra Šmagre, tālrunis:26382209, e-pasts:
dzidra202@inbox.lv,
koordinators - Līga Kravale,tālrunis:27818471,
e-pasts: liga.kravale9@inbox.lv

“Muzeju nakts 2017“
aktivitātes paredzētas arī
Rugāju novadā

20. maijā Rugāju novada muzejs atvērts
no plkst. 20.00, pasākuma
“Muzeju nakts” ietvaros.
Sekojiet līdzi plašākai informācijai un
izmantojiet iespēju iepazīt
Rugāju novada muzeju!
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Rugāju novada domes 2017. gada
20. aprīļa sēdē pieņemtie lēmumi
Apstiprināja noteikumus Nr. 1/2017 “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2017. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā”.
Nolēma slēgt nomas līgumu ar E. Š. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0100 – 0.5 ha platībā
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0189 – 0.95 ha platībā,
iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu
gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos
nodokļus.

Sveiciens aprīļa
mēneša izskaņā!

Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ja šim mēnesim, aizvadīto notikumu virpulī, būtu vajadzīgi atslēgas vārdi,
tad es liktu šādus: gribasspēks, izturība, mīlestība pret dabu un svētku prieks.
Marta mēneša pēdējā dienā, kad noslēdzās darbiem pilns mēnesis, tika
noskaidrotas mazo vokālistu konkursa “Cālis 2017” iegūtās nominācijas un,
radoši darbojoties, aizvadītas Latvijas meistaru dienas, tapa skaidrs, ka arī
aprīlis būs ne mazāk darbīgs.
Gribasspēku un izturību, 1. aprīlī, Rugāju sporta centrā, godam parādīja
vairāk kā 100 cilvēki, kuri piedalījās Latvijas kausa izcīņā svarbumbu celšanas
sacensību otrajā posmā. Rugāju sporta centrs šī sporta veida cienītājus uzņēma jau vismaz piekto reizi un arī mūsu novada sacensību dalībnieki, lielajā
konkurencē, uzrādīja ļoti labus rezultātus. Pēc sacensībām, uzrunājot svarbumbu celšanas treneri Aināru Dokānu, sapratu, ka arī viņš ir lepns par sasniegto
un ar aizrautību notiek gatavošanās lielākiem un mazākiem čempionātiem.
Mīlestība pret dabu – pie šī atslēgas vārda, gribu teikt to, ka mums rūp
kādā kārtībā ir apkārtne, kurā mēs dzīvojam un to ik gadu pierāda piedalīšanās
Lielajā talkā. Lai arī šogad, nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, kopīgo talkas dienu
novadā atcēlām, tomēr 3. maijā, ikviens iedzīvotājs tiek aicināts pievienoties
liepu un Latvijas simtgades ozolu stādīšanā, kā arī kopt novada teritoriju.
Šajā informatīvā izdevuma numurā, aicinu iepazīties arī ar ZAAO sniegto informāciju par atkritumu šķirošanu un atkritumu izvešanas maksas izmaiņām.
Rūpējoties par dzīvajām radībām dabā, Rugāju novada jaunā paaudze,
aprīļa vidū, piedaloties vides darbnīcās, kopā ar tētiem, brāļiem, vectēviem, izgatavoja rekordlielu putnu būrīšu skaitu un daļa no tiem tika uzstādīti
skolas apkārtnē. Informēju, ka Rugāju novadā ir uzsākta arī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācija, kura
paredz, ka skolēniem no abām novada skolām, četru gadu laikā, būs iespēja
gūt informāciju par karjeras iespējām gan konsultācijās, gan pietuvināti redzēt
dažādu profesiju praktisko darbību. Skolu audzēkņiem, projekta ietvaros, jau
bija iespēja apmeklēt uz “Tehnobusu”, kurš iegriezās arī Rugāju novada vidusskolā un iepazīt tehniskās zinātnes.
Svētku prieks – izšūpojušies, ripinājuši Lieldienu olas, piedalījušies
dažādās stafetēs Lieldienu pasākumos un baudījuši svētku koncertu – viens
no iemesliem, lai priecātos par pavasara saulgriežiem. Svētku prieks virmoja
arī pasākumā, kurš veltīts novada vecākajai paaudzei, kad Rugāju tautas namā
tikās seniori, lai kopā atpūstos svētkos, kuri bija sarūpēti tieši viņiem.
Savukārt, gatavojot informāciju izdevuma vēstures lappusēm, šoreiz
ieskatījāmies Latgales pirmā kora vēsturē, kurš tika dibināts Benislavā. Kad
koris beidza savu darbību, to pārņēma etnogrāfiskais ansamblis “Benislava” un
jau maija beigās stiprie dziedātāji tiksies, lai atzīmētu ansambļa pastāvēšanas
trīsdesmito gadadienu. Man bija tas gods uzrunāt ansambļa vadītāju Regīnu
Čudarāni un pārliecināties, ka latgaliešu sīkstums un pārbaudītais stiprums ir
unikāls un nenovērtējams. Tāpēc, turpinot šo domu - 4. maija svētkos aicinu
atcerēties un varbūt lieku reizi sev atgādināt, ka latvieši ir izturīga un stipra
tauta. Atcerēties to, ka varam izdarīt daudz, varam strādāt un apvienoties, lai
darbam būtu vislabākais rezultāts. Svētkos pie mājām izkārsim valsts karogu,
klāsim baltus galdautus, aizdegsim baltas sveces un sanāksim kopā, lai pateiktos, ka ilgu laiku atpakaļ, cilvēki uzdrīkstējās pieprasīt brīvību un neatkarību,
kuru arī šodien varam nēsāt mēs.

Sveicam Rugāju novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienā un vēlam rosības
pilnu maija mēnesi, uzsākot
lielos pavasara darbus!

Nolēma slēgt nomas līgumu ar L. K. par pašvaldības īpašumā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 – 1.0 ha platībā, iznomāšanu.
Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
Apstiprināja Finanšu nodaļas nolikumu.
Nolēma pieteikt savu dalību biedrībā “Latgales reģiona Tūrisma asociācija
“Ezerzeme””, uzlikt par pienākumu Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot pieteikuma iesniegumu. Nolēma līdzfinansēt biedrības “Latgales reģiona
Tūrisma asociācija “Ezerzeme”” 2017. un 2018. gada aktivitātes EUR 202.58
apmērā no Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas
04.910. Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs, slēdzot
līgumu par līdzfinansējumu.
Nolēma slēgt līgumu ar SIA “ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Rugāju novada administratīvajā teritorijā uz nākamajiem septiņiem gadiem.
Apstiprināja maksu EUR 16.35 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Rugāju novadā ar 2017. gada 1. jūniju.
Nolēma slēgt nomas līgumu ar A. D. par rezerves zemes fondā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0285 – 0.8 ha platībā, iznomāšanu,
bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām.
Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
Noteikt, ka iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas
projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var iepazīties mājaslapā
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2017

Darbu uzsākusi Lazdukalna pagasta saieta nama
kultūras pasākumu organizatore
No 2017. gada 24. aprīļa, Lazdukalna pagasta saieta nama kultūras
pasākumu organizatora pienākumus pilda SARMĪTE AKMENTIŅA.
Tālrunis: 26698292; E-pasts: sarmite.akmentina@rugaji.lv
(Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads)

Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes gabalu
Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140, Rugāju novada
Lazdukalna pagastā, 1,1364 ha platībā.
Informācijai: Nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova (Mob. tālr.
27803039), vai griezties Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāju

novads, Rugāju pagasts).

Par darbadienas pārcelšanu 2017. gadā
Informējam, ka pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, no
valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba
nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, 2017. gada 5. maija darbadiena pārcelta
uz 2017. gada 13. maiju.
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Skolēnu nodarbinātības
pasākumi 2017. gada
vasaras brīvlaikā
Rugāju novadā

Informācija sociālajos jautājumos
Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā
no 2017.gada 1.marta līdz 31.martam:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai) – 205,00 EUR
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei,
dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm, I
grupas invalīdiem.,vientuļajiem pensionāriem) – 400,00 EUR
Pabalsts veselības aprūpei – 1204,00 EUR
Pabalsts bāreņiem – 504,00 EUR
Apbedīšanas pabalsti – 600,00 EUR
Dzimšanas pabalsts – 145,00 EUR
Pārējie pabalsti – 3866,00 EUR
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības
pabalstiem 2017.gadam – 67030,00 EUR
Izlietotie līdzekļi martā – 6924,00 EUR

Biruta Berkolde
Izglītības pārvaldes vadītāja

Rugāju novada pašvaldība, lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba iemaņas,
pamatprasmes un darba pieredzi, kā arī lai
radītu skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt
mācību gada vasaras brīvlaiku, 2017. gada
vasaras brīvlaikā piedāvā novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu skolēnus iesaistīt
pašvaldības finansētās darba vietās.
Nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti
23 skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuri mācās novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs un kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdī ir sasnieguši 15 gadu vecumu, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un
skolēnu skaita ziņā: Rugāju pagastā – 14 skolēni;
Lazdukalna pagastā – 9 skolēni.
Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā
iesaistītie skolēni strādās 10 darba dienas, četras
stundas dienā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās
minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.
Iesniegt vecāku vai aizbildņu aizpildītu
iesniegumu un ārsta izziņu (forma 027) par
veselības stāvokli var Rugāju novada domē,
adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju
pagasts, Rugāju novads, pie sekretāres (var
saņemt Iesnieguma veidlapu) līdz 2017. gada
23. maijam. Pēc noteiktā termiņa dokumenti
netiks pieņemti.
Par izvērtēšanas rezultātiem darba grupa
informēs skolēnus līdz 2017. gada 26. maijam,
izsūtot Rugāju novada pašvaldības izglītības
iestādēm darba grupas sēdes protokola izrakstu ar
izvēlēto skolēnu sarakstu.
Ar noteikumiem “Rugāju novada domes 2017.
gada 20. aprīļa noteikumi Nr. 1/2017 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības
pasākumi 2017. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” var iepazīties Rugāju novada
pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā
AKTUALITĀTES/rotators.
Kontaktinformācija:
Izglītības pārvaldes vadītāja
Biruta Berkolde, tālruņi: 64507246,
27869387;
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra
vadītāja Līga Kravale, tālrunis 27818471.
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Izlietotie līdzekļi no gada sākuma –
16736,00 EUR
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Anita Everte
Rugāju novada
Sociālā diensta vadītāja

- Trūcīgas ģimenes statuss – 12;
- Trūcīgas personas statuss – 14
- Piešķirts GMI pabalsts – 3 personām
- Maznodrošinātas ģimenes statuss – 11;
- Maznodrošinātas personas statuss - 10;
- Ārstēšanās pabalsts – 35 personām;
- Apbedīšanas pabalsts – 7 personām;
- Bērna piedzimšanas pabalsts – 1 ģimenei;
- Piešķirts dzīvokļa pabalsts – 12 personām;
- Piešķirts pabalsts strādājot sabiedriski derīgo darbu – 2
personām;
- Piešķirts politiski represētās personas pabalsts - 1
personai;
- Piešķirts sociālās aprūpes pakalpojums SAC „Rugāji” 1 personai;
- Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu - 3 personām;
- Piešķirts pabalsts ēdināšanai (pusdienām) 1 personai,
kura mācās profesionālās izglītības iestādē;
- Piešķirti divi pārtikas paku komplekti, kā ārkārtas
situācijā nonākušai - 1 personai.

Jauno vecāku atbalsta grupas nodarbībā iepazīstas ar
Agrita Luža
ēteriskajām eļļām
11. aprīlī, uz Rugāju novada Sociālā dienesta organizētās jauno
vecāku atbalsta grupas nodarbību, bija ieradušās māmiņas
ar mazuļiem, kuras tika iepazīstinātās ar bagātīgo ēterisko
eļļu pasauli.
Kompānijas “ Young Living”
konsultante Inta Sleža, nodarbības
laikā, pastāstīja interesantu un
noderīgu informāciju par eļļiņu lietošanu ikdienā gan vecākiem, gan
bērniem. Tā kā māmiņām radās
interese par ēteriskajām eļļām, tad
tika nolemts, ka šāda nodarbība ir
jāatkārto.
Atgādinām, ka jauno vecāku
atbalsta grupa aicina pievienoties
jaunus dalībniekus. Uz nodarbībām
tiek gaidīti visi Rugāju novada
vecāki, kuru ģimenē ir mazi bērniņi,
ieskaitot arī pirmsskolas vecuma
bērnus. Nodarbību laikā vecākiem
ir iespēja pārrunāt aktuālus

Foto: Agrita Luža

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

jautājumus par bērnu attīstību, kopšanu un audzināšanu ar dažādiem speciālistiem un dalīties pieredzē ar citiem vecākiem. Dalība jauno vecāku atbalsta grupā ir BEZMAKSAS, nodarbības notiek reizi
mēnesī iepriekš vienojoties par datumu un laiku. Pieteikties grupai
var pie Sanitas Čakānes (mob.t. 28721482).

Laiks pieteikties kompensācijām!
Laiks pieteikties kompensācijām par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem.
Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas
gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās
ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis
atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos,
tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus.
Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353
“Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem
nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši
aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu
dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un
minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu
prasības postījumu novēršanai”.
Kompensācijām var pieteikties: augkopības
nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas
laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas

Lauku atbalsta dienests

laikā; akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;
lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem
nodarītajiem postījumiem.
Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai
tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu
vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības
pasākumus postījumu novēršanai.
Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par
tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu
portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.
Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un
Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru
gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz
22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais
iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Sīkāka informācija: www.lad.gov.lv

4 AKTUĀLI
Aicina izmantot iespēju un šķirot
atkritumus
Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA “ZAAO”

Rugāju novada domes 2017. gada
13. aprīļa komiteju sēdē, piedalījās pārstāvji no SIA ZAAO, atgādinot, ka ir Rugāju novada
pašvaldības sadarbības partneri,
prezentējot apkopoto statistiku par paveikto atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī informējot par atkritumu izvešanas
tarifa izmaksu izmaiņām.
Vairākās vietās, Rugāju novada teritorijā, sadarbībā ar SIA
“ZAAO” jau ilgāku laiku ir uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri.
Rugāju novada iedzīvotājiem ir
iespēja šķirot atkritumus, izmetot
tos tiem paredzētajos konteineros,

www.rugaji.lv

tāpēc aicinām cilvēkus būt atbildīgiem un
atkritumus šķirot. Informējam, ka ZAAO
veido un uztur atkritumu dalītās vākšanas
sistēmu. Tās ietvaros no iedzīvotājiem bez
maksas tiek vākti plastmasas, stikla, papīra,
metāla un videi kaitīgo preču atkritumi. Atkritumu šķirošana dalītas vākšanas būtība
ir atdalīt no kopējās atkritumu plūsmas tos
atkritumu veidus, ko iespējams nodot otrreizējai pārstrādei un izmantot atkārtoti.
Tāpat atgādinām, ka atkritumi rodas katru
dienu, tie nav pielāgojušies dzīvei dabā un
mest atkritumus zemē ir slikts ieradums.
Savāktās otrreizējās izejvielas ZAAO
izved bez maksas. Tās tiek transportētas uz poligonu “Daibe”, kur tālāk tiek
pāršķirotas un sagatavotas nodošanai
otrreizējai pārstrādei. Šajos konteineros
nedrīkst mest sadzīves atkritumus!
Sīkāka informācija par atkritumu
šķirošanu pa tālruni 64281250 vai
mājaslapā www.zaao.lv

“KURMENĪTE” 2017. gada aprīlis

ZAAO izsludina akciju lauksaimniekiem
“Tīra sēta – laba sēta”
No 10.marta līdz 23.jūnijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta
bezmaksas lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma savākšanas akcija
“Tīra sēta – laba sēta”. Akcijas laikā nododot ZAAO vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei derīga materiāla - ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag
maisus, HDPE kannu plastmasas iepakojuma, iespējams laimēt lauksaimniecības preču veikala SIA “Agroserviss Valmiera” dāvanu kartes.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Akciju rīkojam, lai vēl vairāk samazinātu lauksaimniecībā izmantoto
polimēru - skābbarības plēvju, Big-Bag maisu, HDPE plastmasas kannu, dedzināšanu un nonākšanu dabā. Piedāvājam lauksaimniekiem iespēju ērti un
videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, un nodrošinām, lai
savāktās plēves un plastmasas kannas nonāktu pārstrādes rūpnīcās.”
Par nodotajiem materiāliem tiek izsniegts pieņemšanas – nodošanas
akts, kas kalpo kā izziņa Valsts Vides dienesta speciālistiem, ka šie atkritumi savākti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi
draudzīgā veidā.
Pieteikumus pieņem pa tālruni 29221847 un pieteikto materiālu ZAAO
savāks līdz 23.06.2017., iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Akcijā
var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas un viena savākšanas
reize skaitās kā viena izlozes anketa. Akcijas noslēgumā tiks izlozētas piecas
SIA “Agroserviss Valmiera” dāvanu kartes, katra 100,- Eur vērtībā.
Akcijas nolikums pieejams ZAAO mājas lapā www.zaao.lv
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Atkritumu apsaimniekošanas maksa
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SIA ZAAO

Informācija no ZAAO
sagatavotajām prezentācijām

Izmaiņu pamatojums
Precizējam maksas veidojošās
komponentes atbilstoši Valsts kontroles
2015.gada 20.janvāra revīzijas ziņojumā
Nr. 2.4.1-14-11/2014 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas organizēšanas
atbilstība plānotajiem mērķiem un
tiesību aktu prasībām” norādītajam;
Precizējam koeficientu pārejai no
tilpuma uz svara mērvienībām,
nosakot to 0,13;
Maksā tiek atspoguļotas un precizētas
visas sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas, tai skaitā
tās, kas saistītas ar atkritumu dalītās
vākšanas infrastruktūras izveidi
un uzturēšanu, kā arī sabiedrības
izglītošanu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jomā.

EKO laukums - birojs
Tuvākais EKO laukums - birojs, kur pieņem šķirotos atkritumus, slēdz jaunu atkritumu
apsaimniekošanas līgumu, veic
izmaiņas atkritumu izvešanas
grafikos, piegādā dažādu izmēru atkritumu maisus, sniedz
konsultācijas, atrodas Balvos,
Ezera ielā 3.
Darba laiks:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

9-13
14-18
brīvs
9-13
14-18
10-14
brīvs

RUGĀJU NOVADĀ ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS
KONTEINERI UZSTĀDĪTI:

Rugāju ciems:
- Skolas iela 6, Rugāju pagasts, Rugāju novads (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam);
- Skolas iela 8, pie daudzdzīvokļu mājām, Rugāju pagasts, Rugāju novads (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam,
metālam);
- Kurmenes iela 87, pie skolas ēkas (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam, pudeļu un burku stiklam);
- Liepu iela 4, Rugāju pagasts, Rugāju novads (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam);
- Kurmenes iela 36, blakus pašvaldības ēkai un tirgus laukumam (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam,
pudeļu un burku stiklam);
- Kurmenes iela 8, pie Sociālās aprūpes centra “Rugāji“ (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam).
Rugāju un Lazdukalna pagastos:
- Bērzu iela 5, Benislava, Rugāju novads (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam, pudeļu un burku stiklam);
- Skolas iela 3, Rugāju novada Eglaines pamatskola, (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam);
- “Tulpes” Liepari, Rugāju novads (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam);
- Liepu iela 4, Skujetnieki, Rugāju novads (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam, pudeļu un burku
stiklam);
- Tikaiņi, blakus Tikaiņu bibliotēkai (Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam, pudeļu un burku stiklam).

ZAAO īpašnieki - 22 Ziemeļvidzemes
reģiona, 5 Malienas reģiona un 1 Pierīgas
reģiona pašvaldība
Rugāju novadam pieder 284 kapitāla
daļas, t.i. 0,01 %
Savāktās otrreizējās izejvielas ZAAO izved
bez maksas.
Tā ir jūsu iespēja samazināt ikmēneša sadzīves
atkritumu izvešanas rēķinu.
Šķirotie atkritumi tiek transportēti uz poligonu,
kur tālāk tiek pāršķiroti un sagatavoti
nodošanai otrreizējai pārstrādei.

Šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus!
Sīkāka informācija par atkritumu šķirošanu pa tālruni 64281250 vai 26132288.
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6 IZGLĪTĪBA/PROJEKTI
ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Biruta Berkolde
Projekta koordinatore
Izglītības pārvaldes vadītāja

Rugāju novada dome ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekta
realizēšana uzsākta 2017. gada
martā un to paredzēts īstenot līdz 2020. gada
31. decembrim.
Aktivitātes tiks īstenotas Eiropas Savienības
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.
Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot
pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un
pašvaldību dibinātas vispārējās un profesionālās
izglītības iestādes un to izglītojamie.
Projektā kā izmēģinājumskolas ir iekļautas abas novada pašvaldības vispārizglītojošās
skolas – Rugāju novada vidusskola un Rugāju
novada Eglaines pamatskola.
Uz projekta norises laiku darbā pašvaldībā
ir pieņemta pedagoģe karjeras konsultante Agita
Kukurāne, kura īstenos amata mērķi – projekta

darbības ietvaros nodrošināt kvalitatīvu karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju)
īstenošanu atbilstoši Sadarbības līgumā starp novada
pašvaldību un Valsts izglītības attīstības aģentūru noteiktajam. Katram projekta periodam (mācību gadam)
tiek piešķirta pedagoga karjeras konsultanta amata
slodze proporcionāli izglītojamo skaitam skolās.
Par pedagogu karjeras konsultantu var strādāt persona ar izglītību un kvalifikāciju, kas atbilst Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību” – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras
konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras
konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā.
Lai sekmīgi īstenotu projektu, Rugāju novada
pašvaldībā ir izstrādāts karjeras attīstības atbalsta
pasākumu plāns šim mācību gadam, kura īstenošana atbilstoši projektā noteiktajām prasībām ir
uzsākta. Jau šajā periodā un arī turpmākajos periodos izmēģinājumskolu 1. – 12. klašu skolēniem tiks
plānotas aktivitātes, kas atbilst viņu interesēm un
vajadzībām.
Kvalitatīvai un veiksmīgai projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai paredzēta arī sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības
iestādēm, kā arī ar uzņēmumiem un biedrībām, kas
atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras
izglītības jautājumu izzināšanā.

“TehnoBuss” apciemo arī Rugāju novada vidusskolu
Agita Kukurāne
Pedagoģe, karjeras konsultante

Lai uzlabotu pieeju karjeras
atbalstam, šajā mācību gadā
328 Latvijas skolās tiek uzsākts
ESF projekts „Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs”. Šī projekta
finansējuma ietvaros Rugāju novada 5.-12. klašu skolu jauniešiem
30. martā bija bija lieliska iespēja
atraktīvā veidā iepazīt tehniskās
zinātnes, jo visu dienu skolas pagalmā darbojās “TehnoBuss”.
18 metrus garais „TehnoBuss” ir Latvijas mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības asociācijas īstenots mobilas demonstrāciju
labaratorijas projekts jauniešiem,
kura mērķis ir, apceļojot Latvijas
skolas, interaktīvā veidā veicināt
jauniešu interesi par inženierzinātnēm jau skolas laikā, iepazīstināt
skolēnus ar jaunāko tehnoloģiju
pielietojumu ražošanas procesos,
informēt par nozaru daudzveidību
un to produktiem, konsultēt par darba un karjeras iespējām.
Dienas gaitā 135 skolēni no
Rugāju novada vidusskolas un
Rugāju novada Eglaines pamatskolas pieredzējušo instruktoru Aināra

un Edvīna vadītajās nodarbībās
varēja iepazīt programmējamus
metāla apstrādes darbgaldus,
iemēģināt roku metināšans izmēģinājuma stendā, darboties
pneimatikas eksperimentu un
zobratu mehānikas un dinamikas stendos. Interesanti bija
pētīt un izprast automatizācijas
mini rūpnīcas „Festo” mezglā
notiekošās darbības un atklāt
3D printera izmantošanas iespējas. Turpat bija iespēja darboties
ar „Multimediju sistēmas 23”
planšetdatoru ar pieeju internetam ar specializētām datu bāzēm.
Pēc nodarbībām aptaujātie jaunieši atzīst, ka nodarbības “Tehnobusā” iepazīstināja ar jaunākajām tehnoloģijām, to darbības
principiem un ļāva izprast dažādas likumsakarības. Deva iespēju izprast nozares specifiku,
kas var noderēt karjeras izvēlē.
Daudzi skolēni atzīmē, ka ir
uzzinājuši kā darbojas 3D printeris un kā rūpnīcās tiek pielietota pneimatika. Vairāki jaunieši
bija priecīgi par iespēju padarboties metināšanas stendā. Īpaši
atzīmēts arī minirūpnīcas stends
un sumo robotiņš.
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Atbalstīts Biedrības “Mēs
pasaulē” projekts “Ar
domu par labāku dzīvi pilsoniskas sabiedrības
iniciatīvu apzināšana un
attīstība Rugāju novadā”
Kā informē “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis, ir noslēgusies
Latgales NVO projektu programmas 2017 izvērtēšana.
Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka
pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopā
no 18 pašvaldību teritorijām iesniedza 66 projektus,
savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 103,4 tūkstošus eiro.
Vislielākais projektu atlases konkurss notika
pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvu
projektu
apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās
sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības
stiprināšanai iesniegti 35 projekti, tiem pieprasot
51229,28 EUR. Šai apakšprogrammā, pēc ekspertu
komisijas lēmuma, tika atbalstīti 5 projekti:
- Latgolys studentu centrs, projekts “Dubnas
pieRaksti”, Daugavpils nov., 2500 euro.
- Jaunatnes čemodāns, projekts “L.A.B.S.”, Rēzekne, 2225 euro.
- Riebiņu novada attīstības biedrība, projekts
“Spēcīga ģimene- spēcīga tauta!”, Riebiņu nov.,
1175 euro.
- Kalupes kopienu atbalsta centrs, “Vitrāža” projekts
“Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās Mums”, Daugavpils
nov., 1100 euro.
- Biedrība “Mēs pasaulē”, projekts “Ar domu par
labāku dzīvi- pilsoniskas sabiedrības iniciatīvu
apzināšana un attīstība Rugāju novadā”, Rugāju
nov., 1000 euro.

Foto: Agrita Luža

Dienas gaitā, 135 skolēni no Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada
Eglaines pamatskolas, pieredzējušo instruktoru Aināra un Edvīna
vadītajās nodarbībās, iepazinās ar “Tehnobusa“ piedāvātajām tehnoloģijām.
Rugāju novada skolu jaunieši un pedagogi atzīst, ka šī bija lieliska iespēja ērtā veidā
vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm un to iespējām rūpniecībā. Tas bija labs veids kā uzzināt informāciju par nodarbinātības un izglītības
iespējām mašīnbūves un metālapstrādes jomā.
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Tirgus diena Rugājos pulcē arvien
vairāk tirgotāju un pircēju

www.rugaji.lv
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Vides darbnīcā izgatavots rekordliels putnu
būrīšu skaits

Mārīte Orniņa
Rugāju novada Uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības centra vadītāja

Mārīte Orniņa
Rugāju novada Uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības centra vadītāja

Foto: Agrita Luža

Foto: Mārīte Orniņa

Aprīļa mēneša rīkotā tirgus diena Rugājos, no mājām izvilināja
necerēti daudz pircēju. Tirgotāji aizbrauca apmierināti un tik
smaidīgus un pilnām rokām iepirkumu, pircējus sen Rugājos
nebiju redzējusi. Tirgus noskaņa šoreiz bija gan tirdzniecības
zālē, gan arī tirgus laukumā. Šķiet visi ir nogaidījušies pavasari
un dārza darbus, jo pie stādu pārdevējiem brīžiem pat veidojās
rindas.
Bet man visvairāk patīk tā tirgus noskaņa - kad cilvēki satiekas,
uzsmaida viens otram, aprunājas savā starpā, ar pārdevējiem un
citiem pircējiem, sarunās apmainās ar pieredzi, kā mūspusē aug šis
vai cits augs... Ceilonas tēju pārdevēja tik interesanti stāstīja par
tējas pasauli, ka nenoturējās pat tie, kas teicās dzer tikai pašmāju
pļavās savākto augu tēju! Es arī nopirku! Paldies atsaucīgajiem un
dāsnajiem rugājiešiem, ka atbalsta tirgus dienu Rugājos un iepērkas
tieši šajā tirgus dienā. Kā arī īpašs paldies vietējiem mājražotājiem,
kuri piedalās tirdziņā. Gaidām arī pārējos!

“Ideju darbnīca” Balvos pulcē
atraktīvus un radošus jauniešus
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra

Kafejnīca uz ledus, fitnesa centrs, mobilais aprīkojums pludmalēm, aitu vilnas un ādu pārstrāde – šādas un vēl citas ieceres
virmoja seminārā “Ideju darbnīca” Balvos 10. aprīlī. Pasākums
pulcēja ap 40 skolu jauniešus no Balviem un Rugājiem, bet mentoru lomā iejutās Balvu un Rugāju novadu uzņēmēji.
“Ideju darbnīcu” rīkoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) Rēzeknes biznesa inkubators sadarbībā ar Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centru un attīstības finanšu institūciju “ALTUM”.
Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt praktisku informāciju
par pieejamo atbalstu biznesa idejas attīstībai – par LIAA piedāvātajām iespējām informēja Rēzeknes biznesa inkubatora projektu
vadītāja Evija Piebalga, bet par ALTUM atbalsta iespējām biznesa
uzsākšanai stāstīja Gulbenes reģionālā centra vadītājs Valtis Krauklis. Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra direktore Inta Kaļva
uzsvēra, ka jauniešiem ir ļoti daudzas radošas idejas, ko apliecinājis arī martā Balvos notikušais pasākums “Kūkas ar uzņēmējiem”.
Sadarbībā ar uzņēmējiem tā ir iespēja aktivizēt jauniešus darboties
sava novada labā un īstenot vispārdrošākās idejas.
Pasākuma dalībniekiem praktiskā darbībā bija iespēja attīstīt,
novērtēt un kopīgi radītās biznesa idejas ar savu komandu prezentēt
citiem. “Jauniešiem tā ir iespēja pilnveidot savas prasmes, mācīties
strādāt komandā, iegūt jaunu pieredzi un dalīties savos novērojumos
par brīvām nišām biznesa attīstībai,” uzskata LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace. “Kā pēc darbnīcas atzina
paši jaunieši, neesot nemaz tik vienkārši nākt auditorijas priekšā un
pārliecināt citus par savu ideju. Tādēļ ceram, ka vēl jo noderīgākas
būs balvas – iespēja piedalīties prezentācijas prasmju treniņā Rēzeknes biznesa inkubatorā – divām komandām no Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas un no Balvu Valsts ģimnāzijas.

Aprīļa sākums ir pēdējais laiks ķerties
pie šī darba – sagādāt nepieciešamos
materiālus un instrumentus, lai izgatavotu mūsu spārnotajiem draugiem
mājvietas. Pareizi izgatavots un novietots putnu būrītis kalpos daudz
gadu un būs vērtīgs devums dabas
daudzveidībai mums visapkārt.
Saulainā 7.aprīļa dienā Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi kopā ar tētiem, vectēviem, lielajiem brāļiem un krusttēviem
iesaistījās praktiskā vides darbnīcā – putnu būrīšu izgatavošana.
Lai gan sākumā mazie palīgi tikai
lielām acīm vēroja kā zib instrumenti
tētu rokās, pēc brīža jau vairums paši
ņēma rokā āmurus, zīmuļus, lineālus un
iesaistījās putnu būrīša izgatavošanā.
Azarts un prieks par kopīgo darbošanos
divu stundu garumā, vainagojās ar
gandarījumu un jaunu rekordu 50

izgatavotiem putnu būrīšiem. Dažus nolēmām izvietot skolas pagalmā, citi putnu
būrīši aizceļoja uz čaklo dalībnieku mājām.
Sirsnīgs paldies atsaucīgajiem vecākiem un
radiniekiem.
Kopumā vides darbnīcā piedalījās 95
skolēni un 35 vecāki! Kaut arī šķiet, ka
uztaisīt putnu būrīti ir nieks, pieredzējuša
meistara padomi nevienam par ļaunu nenāk!
Tāpēc īpašs paldies Rugāju novada vidusskolas mājturības skolotājam Žanim Pērkonam, kurš bija sagādājis gan izejmateriālus,
gan instrumentus, gan organizēja vides
darbnīcas gaitu, iesaistot lielus un mazus.
Pasākums notika projekta “Loba doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”
ietvaros, veltīts Latvijas simtgadei un tiek
īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.
Foto: Helmuts Medinieks

“Ideju darbnīcā” kā mentori piedalījās Balvu novada uzņēmēji, tostarp arī uzņēmuma
“Technical Textiles” vadītājs Guntars Šults un uzņēmuma “Čivix” vadītājs Ivars Saide,
kuri jau piedalās biznesa inkubatoru programmā un sekmīgi attīsta savu biznesu. Ar jauniešiem pieredzē dalījās arī SIA “A.K.7” valdes loceklis Andrejs Kindzulis, SIA “AMATI
projekts” valdes locekle Elīna Kaļva un SIA “Steeldram” valdes priekšsēdētājs Andris
Gals. Iedvesmojot jauniešus, uzņēmēji atzinīgi novērtēja jauniešu idejas un iniciatīvu, kā
arī spēju saskatīt Balvu un Rugāju novadiem būtiskus pakalpojumus, ko būtu perspektīvi
attīstīt.
Ieguvumi no šī pasākuma jauniešiem esot savstarpējā komunikācija, jaunas zināšanas
par ideju attīstīšanu, iemaņas komandas veidošanā, iepazīšanās ar uzņēmējiem, bet
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centram tā ir jauna informācija par pakalpojumiem un
produktiem, kurus jaunieši uzskata par perspektīviem Balvos un tuvākajā apkārtnē.
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Aizvadīts otrais posms Latvijas kausa izcīņā
svarbumbu celšanā
Foto: Agrita Luža

1.aprīlī, Rugāju sporta centrā, norisinājās
otrais Latvijas kausa izcīņas posms svarbumbu celšanā. Sacensībās katrā svara, vecuma un dzimuma kategorijā kopā startēja
100 dalībnieki astoņās komandās –“ DBT –
Daugavpils novads”, “Rugāju – Jaungulbenes SC”, “Vecumnieku S-K”, “Rēzeknes tehnikums”, “DT”, “Viļānu Bitīte SK”,
“RTU”, “Jēkabpils JASK”.
“Lai arī šis ir individuālais sporta veids, tāpat
jūs esat kā vienota ģimene, kura jūt līdzi un
priecājas par biedru rezultātiem. Un, lai arī šis
sacensību veids ir grūts, prasa lielu meistarību,
izturību, dzelžainu gribasspēku, taču jūs vienmēr
mākat par sevi pastāvēt, sevi aizstāvēt un jums
ir savs moto: “Es to vēlos un es to panākšu!””
vēlot sportistiem labus rezultātus un veiksmi, atklāšanas ceremonijā teica Rugāju novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Andris Leons.

Savukārt, Rugāju sporta centra direktors Lauris Krēmers, sveicot
sacensību dalībniekus un līdzjutējus,
atzina, ka ir gandarīts par to, ka sacensībās piedalās arī Rugāju novada
vidusskolas audzēkņi, kurus gan
Latvijas, gan Eiropas mēroga čempionātiem sagatavo treneris Ainārs
Dokāns. Jāpiebilst, ka sacensībās
startēja arī brāļi Dokāni izcīnot augstās 1.vietas savās svara, dzimuma
un vecuma kategorijās. Prieks arī par
komandas “Rugāju – Jaungulbene
SC” dalībniekiem, kuri sacensībās
uzrādīja labus rezultātus.
Viens no otrā Latvijas kausa
izcīņas posma svarbumbu celšanā
sacensību organizatoriem Ainārs
Dokāns, zināja stāstīt, ka ciemiņi

Rugāju bibliotēkā noslēgusies
skolēnu radošo darbu izstāde
Evita Sproģe
Rugāju bibliotēkas bibliotekāre

Marta mēnesī Rugāju bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkā varēja apskatīt interesantus un krāšņus radošus darbus, kurus veidojuši mūsu
novada bērni, kuri mācās Balvu Mākslas skolā vai mācības jau ir
beiguši.
Marts, kad daba vēl pelēcīga un neizteiksmīga, neizceļas ar košām
krāsām, bet pie mums jau varēja priecēt acis ar skaistiem dabasskatiem,
košiem ziediem, krāsām un formām. Paldies visiem tiem, kuri atsaucās
uz aicinājumu piedalīties: Meldra Nazarova, Marta Kočāne, Elīza Boroduška, Dārta Stivriņa, Gabriela Laila Aleksejeva, Kristiāna Keiša, Marta
Felicita Sņegova, Valters Orniņš, Neo Markuss Sņegovs, Elīna Smoļaka,
Rēzija Puško. Uz ieceri veidot šo izstādi atsaucās skolotāja Natālija Garā,
paldies par veiksmīgo sadarbību! Izstādes foto var apskatīt bibliotēkas
mājaslapā: http://www.bibliotekas.lv/rugaji/ sadaļā - attēlu galerija vai
noskenējot šo QR kodu

“KURMENĪTE” 2017. gada aprīlis
Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rugāju sporta centrā, sacensībām svarbumbu celšanā, tika uzņemti jau
vismaz piekto reizi. “Latvijas čempionātam svarbumbu celšanā
ir paredzēti seši posmi, par septītā posma vietu un laiku vēl tiek
spriests, jo šogad ir ļoti daudz sacensību. Aprīļa beigās, Vecumniekos,
notiks čempionāta trešais posms, ceturtais posms paredzēts augustā,
Olainē, piektais posms plānots rudens pusē Jēkabpilī un sestais, iespējams, Ventspilī. Protams, komandām nav jābrauc uz visiem posmiem,
bet, lai komandu kopvērtējumā varētu cīnīties par godalgotām vietām,
tad vismaz četros posmos ir jāpiedalās. Meitenes trenējas un plānojam
braukt uz sacensību trešo posmu Vecumniekos, taču juniori un pieaugušie šajā posmā nepiedalīsies, jo gatavojas Eiropas čempionātam
svarbumbu celšanā, kas notiks Daugavpilī no 18. līdz 22. maijam. Šajā
čempionātā piedalīties ir uzaicināta arī Dārta Stivriņa un viņa varēs
konkurēt ar septiņus gadus vecākām sportistēm, jo būs jāceļ 24 kg
smaga svarbumba. Gatavojamies arī Eiropas čempionātam jauniešiem
Īrijā, kas notiks jūlijā vidū.” Jautāts par to, kā vērtē dalībnieku sniegumu šajās sacensībās, treneris ir apmierināts: ”Ir uzrādīti labi rezultāti. Varēja būt kuplāks skaits jauniešu, kuri tieši svarbumbas ceļ, bet
runājot par meitenēm, kuras trenēju es, jāuzslavē Samanta Kukurāne,
kura pēc divu nedēļu treniņiem uzrādīja ļoti labus rezultātus. Karīnai
Semjonovai šī ir pirmā nopietnā sezona, bet arī viņa ir perspektīva sportiste, kura var cīnīties gan Eiropā, gan Baltijā. Parasti tā arī
ir – meitenes treniņos svarbumbu paceļ mazāk reižu, bet sacensībās
vienmēr uzrāda labus rezultātus. Kopumā labi sasniegumi, jo, ja nāk
trenēties, tad ir rezultāts.” A. Dokāns gatavojas arī Eiropas čempionātam un, runājot par savu sniegumu sacensībās, atzīst, ka varēja
būt labāk, taču viss iet pēc plāna. “Domāju, ka Eiropas čempionātā būs
personīgais rekords. Varbūt traucēja tas, ka bija neliels uztraukums, jo
bija jāorganizē sacensības un noskaņoties varēju vien īsi pirms starta.
Ciemiņus sacensībām svarbumbu celšanā uzņēmām jau vismaz piekto
reizi, un jāsaka liels paldies arī Rugāju novada domei, kura vienmēr
atbalsta sacensību rīkošanu pie mums, un atbalsta arī dalību citos čempionātos. Viss jau ir iespējams, ja turpināšu savu karjeru, jo šogad jau
ir 15 gadi svarbumbu sportā. Un tas liek par sevi manīt - šādas tādas
mikrotraumas un psiholoģiski ir mazliet nogurums. Bet jauniešus noteikti turpināšu trenēt, jo pieredze šajā sporta veidā ir ļoti liela. Ja būs
gribētāji trenēties, tad jau noteikti neapstāsimies.”

Būs skeitparks Rugājos
Pirmo reizi ideja par to, ka jaunieši
gribētu Rugājos skeitparku, radās
jau 12 gadus atpakaļ, taču iespēja
šādu ieceri patiešām īstenot ir radusies tikai tagad. Arī šoreiz iniciatīva par Skeitparka ierīkošanu nāca
no pašiem jauniešiem, kuri atnāca
pie biedrības „ Mēs pasaulē” vadītājas un lūdza palīdzēt atrast finansējumu skeitparkam.
Jāsaka, ka Rugāju novada vidusskolas 8. un 9. klases jaunieši skaidri
zināja kādas tieši skrituļošanas rampas
viņi grib un kādas viņu braucamrīkiem
un prasmēm ir piemērotas. Tas viennozīmīgi atviegloja projekta pieteikuma sagatavošanu.
Projektam finansējums ir piešķirts
LEADER projektu programmā rīcībā
ar nosaukumu „Vietējās teritorijas,
ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Šis ir sabiedriskā labuma projekts, kuram finansējumu piešķir 90%
piešķir LEADER programmas ietvaros
un 10 % ir Rugāju novada domes līdzfinansējums.
Ir uzsākti skeitparka ierīkošanas
darbi. Skeitparks satāv no monolītas
skeitparka iekārtas, kuras uzstādīšana
notiek laukumā aiz bērnudārza ēkas.
Ierīkošanas darbus veic profesionāļi –

Mārīte Orniņa
Rugāju novada Uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības centra vadītāja

uzņēmums, kuram ir daudzu skeitparku būvbniecības pieredze „Mind work
ramps”. Ir paredzēts arī labiekārtot apkārtni - uzstādīt apgaismojumu skeitparka
laukumā un trīs betona soliņus. Skeitparka
atklāšana paredzēta maija beigās.
Pašbūvēti skeitparku elementi tapa
astoņdesmito gadu beigās, tomēr pirmo
rūpnieciski būvēto skeitparku Latvijā atklāja 2000.gadā Ventspilī. Četrpadsmit
gadu laikā skeitparku skaits Latvijā ir
pārsniedzis astoņus desmitus. 2013.gadā
vadošie skeitparku būvētāji SIA “Mind
Work Ramps” uzbūvēja un papildināja skeitparkus Ķegumā, Ikšķilē, Cēsīs,
Olainē, Baldonē, Līvānos, Kuldīgā, Limbažos, Bauskā, Neretā, renovētajā Daugavas promenādē Rīgā un skeitparkus piecās
Lietuvas pilsētās.
Kompānijai bija iespēja gūt pieredzi un
būvēt grandiozākā skeitparku sacensību
projekta “Red Bull Framed Reactions” parku Amsterdamā, kā arī vienu no pasaules
lielāko sacensību “Simple Session” parkiem Tallinā. Iegūtā pieredze un resursi tiek
guldīti atpakaļ jomā, rekonstruējot Baltijā
vadošo iekštelpu skeitparku -”Monsterparku”.

Noskaidrotas nominācijas
konkursā “Cālis - 2017”

Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Agrita Luža

Rugāju novada mazo vokālistu konkursa “Cālis - 2017” iegūtās nominācijas:
“Rugāju novada cālis – 2017” - ĒRIKA INDRIKA, “Dziedošākais cālis” - RINARDS
KALNĒJS, “Drosmīgākais cālis” - ESTERE KAPTEINE, “Cālīte - dāmīte” - DITA
PETUKA, “Pūkainākais cālis” - MIA MIŠELA SŅEGOVA, “Saulainākais cālis” AMANDA ZUŠA, “Smaidīgākais cālis” - ARVITA LONSKA, “Košākais cālis” - ILZE
PASIKOVA, “Inteliģentākais cālis” - ROBERTS DŽENDŽS, “Nopietnākais cālis” JĀNIS PĒRKONS, “Mīlīgākais cālis” - SANIJA SĪLE, “Pavasarīgākais cālis” - SANTA
KUPČA.
Marta izskaņā, Rugāju tautas namā, norisinājās jau par ilggadēju tradīciju kļuvušais Rugāju novada mazo vokālistu
konkurss “Cālis - 2017”.
Uz skatuves šogad kāpa divpadsmit
dziedātāji no Rugāju novada Eglaines pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas,
izpildot katrs divas dziesmas, kuras vērtēja
žūrija – mūzikas pedagoģes – Sanita Anckina (Rugāji), Rita Keiša (Tilža) un Gunta
Ripa (Balvi). Konkursa dalībniekus atbalstīja gan vecāki, gan brāļi un māsas, vecvecāki
un draugi, kā arī Cālis un Saulstariņš. “Nemainīgi jau divdesmit ceturto gadu Rugāju
pagasta un arī novada pasākumu plānā ir šis
pasākums, kurš pavasarī pulcē mazos
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“Satiec savu meistaru - 2017”
Agrita Luža
Rugājos

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

31. martā, visā Latvijā, norisinājās Latvijas meistaru
dienas pasākumos “Satiec
savu meistaru - 2017”. Arī
Rugāju novads aktīvi iesaistās
šajā pasākumā un jau vairākus gadus pēc kārtas, sieviešu biedrībai “Ūdensroze”
un Rugāju novada muzejam,
sadarbojoties ar Baltinavas
novada rokdarbniecēm, aicina interesentus uz rokdarbu
meistarklasēm.
“Pagājušajā gadā Rugāju
novada muzejā bija skatāma
izstāde, kurā varēja aplūkot
visdažādākos cimdu rakstus,
kuru autori ir gan Lazdukalna
pagasta, gan Rugāju pagasta
iedzīvotāji. Tā kā daudzus ļoti
ieinteresēja cimdi, kuri adīti
dubultajā adījumā, tad vienojāmies, ka mūsu tēma pasākumam “Satiec savu meistaru
2017” būs tāda, un liels prieks,
ka mums ir arī lietpratēja šajā
adījuma tehnikā - Marta

cālīšus, lai tie pieskandinātu
zāli ar
dziesmām un priecētu visus atbalstītājus.
Paldies arī skolotājām Velgai Smoļakai
un Aijai Ikstenai, kuras sagatavo mazos
dziedātājus pirmajai skatuves pieredzei”,
izdošanos vokālistiem vēlēja Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina
Tutiņa. Kad konkursa dalībnieki savu darbu
bija padarījuši, tad vērtējumu sniegumiem
sniedza arī žūrija, taču gaidot rezultātus mazie vokālisti kopā ar dejotājiem no deju kolektīva “Ķipariņi” nodevās jautrām rotaļām.
Saņemot diplomus un balvas, pasākuma
noslēgumā Cālis zālē ieveda lielo svētku
kūku, kuru par veiksmīgu uzstāšanos
saņēma katrs mazais dziedātājs.

Ar pozitīvām emocijām un darbošanos
aizvadītas Lieldienas arī Rugāju novadā
Pašā Lieldienu dienas viducī, gan lieli,
gan mazi tika aicināti uz Rugāju parku, lai nodotos dažādām pavasara
saulgriežu aktivitātēm. Kā vēsta viens
no Lieldienu ticējumiem – Lieldienās
jāšūpojas daudz un augstu, tad vasarā
ne odi, ne citi kukaiņi neēdīs, kā arī
būs bagāts un veiksmīgs gads. Ticējumu ievēroja pasākuma apmeklētāji,
jo parkā uzstādītajās lielajās šūpolēs
šūpojas kā lieli, tā mazi Lieldienu
svinētāji.
Pirms tika sāktas plānotās aktivitātes, uz sadancošanos aicināja Rugāju jauniešu deju kolektīva un vidējās
paaudzes deju kopas “Rugāji” dejotāji,
kuri spītējot vējam un dažbrīd pat sniegam, mācēja iekustināt sanākušos turpmākajām atrakcijām. Ar interesi, parka
teritorijā, tika meklētas paslēptās Lieldienu olas, taču aizrautību varēja redzēt
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Gailuma, kuralabprāt dalījās ar
savām zināšanām”, pastāstīja
Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa. Uz meistaru
dienu Rugājos bija ieradušās
sievietes no Rugāju un Baltinavas novadiem, kuras pašas
atzina, ka gribēja atsvaidzināt
iemaņas, kuras ir piemirsušās.
Papildus cimda dubultadījumam, dalībnieces apguva arī
cimdu adīšanu bārkšu tehnikā.
“Tiešām prieks, ka mums
ir izveidojusies draudzība ar
kaimiņu novada Baltinavas
rokdarbniecēm, un prieks,
ka mēs rugājieši varam gan
pārņemt, gan iemācīt savas
prasmes. Un pasākuma mērķis
ir
iedzīvināt
amatnieku
meistardarbu un rokdarbu
prasmes sabiedrībā, un notiekot šim pasākumam ikvienam
ir iespēja atsvaidzināt senas un
ne tik senas meistarības
prasmes,” atzina V. Vīcupa.

Foto: Velga Vīcupa

Foto: Agrita Luža

Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ikviena dalībnieka sejā, kurš
piedalījās olu ripināšanas stafetē.
Gan mazi, gan lieli iesaistījās gaiļu
cīņās, kā arī, nenobijušies no vēja,
piedalījās “Zaķu skrējienā”. Mazie
Lieldienu gaviļnieki labprāt izmantoja izdevību vizināties ponija mugurā, taču ikviens interesents varēja
iesaistīties lielās ligzdas vīšanā.
Pēc aktivitātēm Rugāju parkā,
Lazdukalna saieta namā norisinājās koncerts, kurā uzstājās Rugāju
novada pašdarbnieki. Ar priekšnesumiem iepriecināja etnogrāfiskais
ansamblis
“Benislava”, pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs “Ķipariņi”, senioru deju kopa
“Tonuss”, dramatiskais kolektīvs

“Zibšņi”, kā arī Estere Kapteine un Astra Smirnova. Koncerta laikā kopīgiem
spēkiem tika izrotāta lielā Lieldienu ola un kopā ar Cāli un Zaķi minētas mīklas
un apzināti Lieldienu ticējumi.
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“KURMENĪTE” 2017. gada aprīlis

Pirmais koris Latgalē - Benislavas
jauktais koris

“Benislavas jauktais koris“ - tā skanēja pirmā Latgales kora nosaukums,
kurš tika dibināts deviņpadsmitā gadsimta astoņdesmitajos gados
un bijis viens no benislaviešu lepnumiem. Koris piedalījies otrajos vispārējos dziesmu svētkos, ar labiem panākumiem Latgales dziesmu svētkos, aizvadījis nozīmīgus uzstāšanās brīžus.
Pēc vecu ļaužu nostāstiem, Benislavas jauktā kora
šūpuļa līksts pirmie cirtēji bijuši Stāmerienes un
Vecgulbenes 22 brīvlaistie zemnieki, kas nopirkuši
Benislavas muižu. Naudu viņi dabūjuši, pārdodot
vietējos mežus. Vēlāk uzņēmīgie darba rūķi īpašumā
ieguvuši lielu kroga ēku Rūbānos, ko pārveduši uz
Benislavu un te uzcēluši privātskolu, kur arī dzimis
pirmais koris Latgalē. Ēkas īpašnieks ir bijis Krišjānis Bombāns, kurš devis skolai telpas savā mājā,
bērnu vecāki kopīgi maksājuši skolotājam algu.
Par skolotāju aicināts Andrejs Lesnieks, kurš tikko

Velga Vīcupa
Rugāju novada
muzeja vadītāja

Kori ir vadījuši vairāki diriģenti, tostarp arī tagadējais Rugāju jauktā kora
diriģents Pēteris Sudarovs un etnogrāfiskā ansambļa “Benislava“ vadītāja
Regīna Čudarāne. Šogad, kad ansamblim apritēs trīsdesmit darbošanās
gadi, aicinām iepazīties ar pirmā Latgales kora vēsturi, kā arī iepazīt
etnogrāfiskā ansambļa “Benislava“ radošo darbību.

beidzis J. Cimzes skolotāju semināru. 1875. gadā
Andrejs Lesnieks uzņēmies arī jaundibinātā vietējo zemnieku Benislavas kora vadību. Sākumā korī
bijuši ap 20 dziedātāji. Koris mācījies dziesmas
2. Vispārējiem dziesmu svētkiem, kur 1880. gadā
Benislavas koris ar labiem panākumiem pārstāvējis
Latgali. Šis benislaviešu pasākums saviļņoja plašu
apkārtni, viņiem radās sekotāji,- pēc pirmā Latgales kora parauga dibinājās kori vispirms tuvākajā
apkārtnē - Strūžānos un Tilžā. Kad ap 1880. gadu
koris nodibinājās Strūžānos, tad abu koru diriģenti

sarunājuši rīkot kopēju koncertu, kas noticis ap
1890. gadu. Šo koncertu var uzskatīt par pirmo
mēģinājumu rīkot Latgales dziesmu svētkus. 1880.
gadā A. Lesnieks no Benislavas aizgāja, tāpēc tā
darbība apsīka līdz 1884. gadam, kad koris pirmo
reizi koncertējis Jūlija Kalniņa vadībā Vecpils birzī.
Dziedātas 12 dziesmas, kora dalībnieki bijuši tautiskos tērpos. Lielu iespaidu uz klausītājiem atstājušas kora dziedātas latviešu tautas dziesmas: „Es
karā aiziedams”, „Ej, saulīte, drīz pie Dieva” u. c.

Beidzot pastāvēt padomju
saimniecībai „Lazdukalns”,
samazinoties iedzīvotāju
skaitam, deviņdesmitajos
gados apsīka arī Latgalē
vecākā kora darbība.
Par Benislavas kora
tradīciju turpinātāju kļuva
etnogrāfiskais
ansamblis “Benislava“
Regīnas Čudarānes vadībā.
Šogad tas atzīmēs 30 savas
darbības gadus.

Foto: no muzeja arhīva

Benislavas jauktais koris 1958. gadā ar
vadītāju Alīnu Matīsu
1898. g. Benislavas koris uz laiku pārtraucis savu darbību. Apmēram no 1914. gada līdz 1916. gadam kori vadījis skolotājs O. Rūniks. Pēc 1. Pasaules kara, 1920. gadā,
Benislavā nodibinājās Izglītības biedrība „Atauga”, kura
atjaunoja kora darbību, to vadīja skolotājs Z. Zembergs no
Tilžas. 1927. gadā kora vadību uzņēmās toreizējais pienotavas vadītājs Kārlis Seržāns. Tajā laikā korī sāka dziedāt
toreizējā Rēzeknes skolotāju institūta audzēkne, vēlāk ilggadējā kora vadītāja Alīna Matīsa.
Pirmajos Jaunlatgales dziesmu svētkos Balvos 1936. gadā
un Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī 1940. gadā Benislavas koris piedalījās Benislavas skolas skolotāja Jāzepa Berņa
vadībā.
1947. gadā Benislavas kora darbību pēc ilgāka laika atjaunoja skolotāja Alīna Matīsa. Kora darbības nozīmīgākie
notikumi ir kora piedalīšanās Latgales kultūras nedēļā Rīgā
1958. gadā, kuras laikā Benislavas koris sniedza koncertus
kultūras namā „Ziemeļblāzma”, Filharmonijas zālē un Rīgas Vagonu rūpnīcas klubā. Par piedalīšanos koris apbalvots
ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Goda rakstu. Kora un
diriģentu vārds izskanēja republikas presē. 1972. gadā koris piedalījās Latgales zonas Dziesmu svētkos Daugavpilī,
1973. gadā – Republikas Dziesmu svētkos Rīgā. Līdz ar A.
Matīsas aiziešanu no diriģentes pienākumiem, korim vairs
pastāvīga diriģenta nebija. Ik pa laikam to vadīja skolotāji
Laicāns, Dokāne, P. Sudarovs.

Foto: no muzeja arhīva

Koncertā Rīgā, Filharmonijas zāle, 1958. gads
No 1984. gada Benislavas korim atkal bija pastāvīga diriģente – Regīna Čudarāne, tas atsāka
aktīvu darbību, 1985. gadā piedalījās Balvu rajona Dziesmu svētkos, Dziesmu svētkos Rīgā.
Beidzot pastāvēt padomju saimniecībai „Lazdukalns”, samazinoties iedzīvotāju skaitam, deviņdesmitajos gados apsīka arī Latgalē vecākā kora darbība. Par Benislavas kora dziedāšanas
tradīciju turpinātāju kļuva etnogrāfiskais ansamblis “Benislava” Regīnas Čudarānes vadībā.
Šogad tas atzīmēs 30 savas darbības gadus.

“KURMENĪTE” 2017. gada aprīlis

Nepazaudēt latgaliešu
stipro dziesmas spēku
Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maija beigās, izskanēs svētku koncerts, kurš būs veltīts etnogrāfiskā ansambļa “Benislava” 30 gadu jubilejai. Trīsdesmit gadus pēc kārtas, ansambļa dvēsele un gara uzturētāja ir Regīna Čudarāne. “Atmiņu ir daudz, tostarp arī ļoti daudz kuriozu. Bet
skaisti, ja tā padomā!” par jau aizvadīto laiku, esot ansambļa vadītājai, atzīst R.
Čudarāne.
Kā aizsākās ansambļa vadīšana?
Pēc profesijas esmu diriģente, mūzikas
skolotāja un absolūti nekādas saskares ar
šādu dziedāšanu nebija. Arī manā ģimenē
saskarsmes nebija ar latgaliešu dziesmām.
Zinājām – “Toļi dzeivoj muna meilo” un
“Aiz azara bolti bārzi”. Bet attiecībā uz
etnogrāfisko ansambli – mani uzrunāja
toreizējā Lazdukalna pagasta priekšniece
Anna Useniece. Tad strādāju Tilžā, un tikai
mazliet kaut kas manā darbā no šī mūzikas
stila pavīdēja. Bet, lai es pati vadītu veselu ansambli…Atveda man teicēju, kuru kā
šodien atceros, tiešām sirds un dvēsele –
Stērnieku Broņīte, super teicēja.
Piekritāt un sākās radošs ceļojums nu jau
trīsdesmit gadu garumā…
Toreiz jau notika tādas kā sacensības ciema padomju starpā – starp Lazdukalnu un
Krišjāņiem. Un tā tas sākās – darbs aizgāja. Sastāvs uzreiz sanāca, protams, nebijām
kuplā skaitā, bet vismaz deviņas dziedātājas bijām. Iesākumā es pat pati mācījos no
savām dziedātājām. Brīžiem jutos kā no
laivas izmesta svešā salā, bet pamazītēm tas
viss aizgāja.
Bet esat augusi muzikālā ģimenē.
Tiesa, esmu izaugusi muzikālā ģimenē,
mums bija sava ģimenes kapela. Tēvs spēlēja vijoli, māte – cītaru, es mācēju gan bungas, gan akordeonu spēlēt.
Kur bija pirmā ansambļa uzstāšanās?
Pirmā uzstāšanās reize bija Krišjāņos. Tās
bija ciema padomju sacensības. Pēc tam
mūs aicināja uz Tilžu, kur arī es strādāju. Atceros, ka tajā reizē dziedājām dziesmas par
senām dienām, senām dainām, un pasākumā
bija dažādi mākslinieki, dzejnieki, un kā viņi
mūs slavēja! Tad es sasparojos vēl vairāk,
sapratu, ka ir jāturpina. Tad jau sekoja lielāki
festivāli. Braucām uz Valmieru, Siguldu.
Būtībā pa šiem gadiem, esam daudz kur pabijuši. Latvijas robežās – uz Kurzemes pusi
mazāk, bet pa šo pusi tiešām daudz vietās
un pasākumos esam uzstājušies. Atceros, ka
ar ansambli bijām arī Lietuvā. Viņiem bija
lieli svētki, gadatirgus, koncerts un mēs arī
uzstājāmies uz lielās skatuves. Kā ansambļa
vadītāja tiku bijusi arī Beļģijas pilsētā Brigē,
tā bija tiešām kā tāda dāvana, jo no rajona
braucām divas ansambļu vadītājas – es un
Linda Vītola.
Kopā ar ansambli ir daudz kas sasniegts,
vai ne?
Piedalāmies dziesmu svētkos, regulāri
piedalāmies arī starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”. Vienā gadā saņēmām balvu
“Gada labākais etnogrāfiskais ansamblis”,
arī goda rakstus esam saņēmuši. Atmiņu ir
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daudz, tostarp arī ļoti daudz kuriozu. Bet
skaisti, ja tā padomā!

Svarīgi nepazaudēt to dziesmas
prieku, to latgalisko, to stipro,
to gadu gadsimtiem pārbaudīto.
Vairāk runāt latgaliski, jo
latgalieši var stāvēt un krist
par sevi, tā ir!
Kā tika iegūst ansambļa nosaukums?
Latgalē pirmais koris bija Benislavas jauktais koris, kuru es arī tiku vadījusi. Kad koris pajuka, tad nosaukumu pārņēmām mēs
un virzījām uz etnogrāfiskā ansambļa darbību. Lepojāmies, ka varējām pārņemt nosaukumu un arī tagad esam lepni, ka esam
etnogrāfiskais ansamblis “Benislava”.
Tagad ansambļa vadīšanā jums piepalīdz
meita Daiga.
Jā, es jau viņu mēģinu mazliet pierunāt, lai
pārņem ansambļa vadību pilnībā, bet viņa
vēl nepiekrīt. Viņa arī ir mūzikas pedagoģe,
Tilžā vada savu ansambli. Mazmeitas man
arī ir mūziķes. Laura ir kormeistare korim
“Maska” un vada ansambli “Latvian Voices”, bet Katrīna mācās diriģentos, ir
kormeistare korim Baldonē un vada Ārlietu
ministrijas Diplomātu kori.

Ieskats ansambļa
vēsturē

Benislavas etnogrāfiskā ansambļa pirmā kopā sanākšana un
uzstāšanās ir precīzi dokumentēta, - tas bija 1987. gada 19.
aprīlis. Tolaik padomju saimniecībā „Lazdukalns” notika sacensības starp ciemiem. Toreizējā Lazdukalna ciema padomes
priekšsēdētāja Anna Useniece apzināja un saaicināja kopā pagasta dziedošās sievas, lai padziedātu ciemu sacensībās. Kolektīva vadību uzņēmās mūzikas skolotāja un diriģente Regīna
Čudarāne.
Dziedātāju ansambļa pamats bija Benislavas kora ilggadējās
dziedātājas Anna Kaļva, Anna Krima, Genovefa Pleša, Valija
Metene, Antonija Ostrovska, Broņislava Stērniece, kura bija
arī dziesmu teicēja. Gadu gaitā dziedātāju sastāvs mainās, bet
nav mainījusies mīlestība pret dziesmu. Benislavas dziedātājiem nav Ziemeļlatgalei raksturīgo talku balsu un lielo
balsu, bet ir daudz interesantu vien Lazdukalna pusei un Rugāju novadam raksturīgu ganu un kāzu dziesmu.
Ansambļa repertuārā visvairāk skan precību un kāzu dziesmas,
mazāk darba dziesmas un tautasdziesmas par citiem cilvēka
mūža posmiem. Ansamblis izpilda arī reliģiska satura dziesmas.
Benislavas etnogrāfiskā ansambļa darbība ir daudzpusīga, jo tas
ir piedalījies lielajos folkloras pasākumos - starptautiskajos folkloras festivālos „Baltica”, Novadu dienās Rīgā, Latgales senioru
dziesmu un deju festivālos, Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, Aiviekstes svētkos, skatēs u. c. Ansamblis uzstājas pagasta, novada rīkotajos kultūras pasākumos, tiek aicināts uz citiem
novadiem. 2006. gadā „Lielās folkloras gada balvas” ietvaros
Benislavas etnogrāfiskais ansamblis ieguva „Gada etnogrāfiskā
ansambļa” laureāta godu.

Foto: Jānis Rakstiņš

“Apdziedāšana” ir viens no iemesliem,
kāpēc daudz kur tiekat aicināti.
Jā, tas mums ir topā (smejas). Tas jau arī
piederas pie etnogrāfiskā ansambļa dziedājuma. Rudenī Litenē bija deju svētki un
mūs aicināja uz apdziedāšanu. Dziesmu apdziedāšanai ir daudz, bet pirms braucam, es
pajautāju, kas būs jāapdzied.
Kā notiek gatavošanās ansambļa trīsdesmit gadu jubilejai?
Nopietni gatavojamies. Aicināsim ciemiņus
no Bērzpils, Tilžas, Lubānas, Briežuciema,
savus kolektīvus. Jāgatavojas ir – trīsdesmit
gadi tomēr (smaida).

Foto: Jānis Rakstiņš

Varbūt taps kāda īpaša dziesma par godu
jubilejai?
Gribētu atkārtot dziesmu “Sokit broļi, sokit
mosas, kur palika senī laiki”. Šo dziesmu
jau sen vairs nedziedam, bet tieši ar to arī
ansamblī sākām.
Ko vēlēsiet saviem dziedātājiem nozīmīgajā jubilejā?
Svarīgi nepazaudēt to dziesmas prieku, to
latgalisko, to stipro, to gadu gadsimtiem pārbaudīto. Vairāk runāt latgaliski, jo latgalieši
var stāvēt un krist par sevi, tā ir!

Velga Vīcupa
Rugāju novada
muzeja vadītāja

Foto: Jānis Rakstiņš
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Kultūras pasākumi
maija mēnesī Rugāju novadā
29. aprīlī plkst. 14.00 Lazdukalna saieta namā
Senioru Eiropas deju kopu sadancis „Pavasara ziedu
ceļos – zilie vizbuļi”.
6. maijā plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā
Balle kopā ar grupu „Zaļā gaisma”. Ieejas maksa līdz
23.00 3 euro, vēlāk – 4 euro. Iespēja rezervēt galdiņus.
13. maijā plkst. 17.00 Lazdukalna saieta namā
dziedošu, dejojošu un muzicējošu bērnu saiets “Lustīgs
deju, lustīgs dziedu”.
20. maijā plkst. 16.00 Lazdukalna saieta namā
Benislavas etnogrāfiskā ansambļa 30.gadu jubilejas
koncerts „Dzīsmu skreini vaļā vieru, skaistu dzīsmi
dainojūt”! Pasākumu apmeklēt aicināti bijušie
dziedātāji un visi interesenti!

20. maijā plkst. 14.00

Rugāju Romas katoļu
baznīcā notiks aizlūguma mise par
mūžībā aizgājušajiem Rugāju
vidusskolas skolotājiem
un skolēniem.

“KURMENĪTE” 2017. gada aprīlis

Rugāju novada muzejs informē,
ka no 2. maija būs skatāma Ludzas
mākslas skolas bērnu
zīmējumi “Gaiļi”. Rugāju novada
muzejā vēl ir skatāma Daigas
Droiskas rokdarbu izstāde.

Katru reiz sakot kādam paldies, mēs līdz ar to vēlam
augstāko spēku palīdzību viņa gaitās.
Janvāra beigās mūsu ģimeni piemeklēja liela nelaime - nodega māja. Gribam
teikt sirsnīgu PALDIES visiem, visiem, kuri palīdzēja finansiāli, materiāli, gan
ar sirds siltumu un uzmundrinošiem vārdiem. Tieši ar visu jūsu atbalstu, mums
ir izdevies kaut nedaudz atgūties no pārdzīvotā un materiālajā ziņā sākt dzīvi
no jauna. Vēlreiz visiem, visiem liels un sirsnīgs paldies!
Piļku ģimene
DIEVKALPOJUMI MAIJA MĒNESĪ PRĀVESTA O.MISJŪNA
VADĪTAJĀS DRAUDŽU BAZNĪCĀS

Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes,
Nav par Tavām rokām labām
Siltākas uz pasaules.

Sirsnīgi sveicam svētkos!
Aicinām apmeklēt Mātes un Ģimenes dienai
veltītus pasākumus Rugāju novada
vidusskolas zālē 1.-12. klasēm - 11.maijā plkst.9.15.,
pirmsskolas grupiņām - 12.maijā plkst.10.00.
Rugāju novada vidusskola

BĒRŽU Svētās Annas Romas katoļu baznīcā
7.05. plkst. 9.30 I mēneša svētdiena.
14.05. plkst. 10.30 Lieldienu V svētdiena.
21.05. plkst. 9.30 Lieldienu VI svētdiena
25.05. plkst. 9.30 KUNGA DEBESS KĀPŠANAS SVĒTKI (Krusta diena)
28.05. plkst. 10.30 Lieldienu VII svētdiena
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
7.05. plkst. 12.00 mēneša pirmā svētdiena
21.05. plkst. 12.00 Lieldienu VI svētdiena
25.05. plkst. 12.00 KUNGA DEBESS KĀPŠANAS SVĒTKI (Krusta diena)
RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
7.05. plkst. 14.00 mēneša pirmā svētdiena
21.05. plkst. 12.00 Lieldienu VI svētdiena
SKUJETNIEKU baznīciņā
13.05. plkst. 12.00

KRIŠJĀŅU Romas katoļu baznīcā
14.05. plkst. 13.00 Lieldienu V svētdiena
28.05. plkst. 13.00. Lieldienu VII svētdiena
Patiesā cieņā un uz tikšanos Dievkalpojumos,
jūsu prāvests O.Misjūns

MAIJA DZIEDĀJUMI 2017
10. maijs plkst. 15.00 - Benislavas krusts
17. maijs plkst. 15.00 - Slavītu kapu krusts

24. maijs plkst. 15.00 - Mastarīgas krusts

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā 3. maijā plkst. 10.00
teritorijas sakopšanas talka.
22. maijā plkst. 10.00 Baznīcas svētku dievkalpojums.

11. maijs no plkst. 9.00
Tirdzniecības zālē Rugājos,
Kurmenes iela 69

27. maijs no plkst. 9.00
Rugāju parkā

Rugāju novada Uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības centrs
Tālrunis: 26355954
E-pasts: turisms@rugaji.lv

Izdevējs:

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48,
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570,
Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

Izdevumu sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža
tālr.: 25446474, 27843383
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,
tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

